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(বুহ্ধবৈবর্তপ্রাণম্।১ 
মহর্ষি ক্ুঞ্দৈপায়ন বেদব্যাস 

প্রণীত । 
(2৮২৯ 

অমৃত পরমপূর্বং ভারতী কামধেনুং শ্রতিগণ কৃত বংসো ব্যাসদেবো হুঘোহ । 

অতিরুচির পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্তমেতৎ পিবত পিবত যুদ্ধা ছুপ্ধমক্ষযামিইং ॥ 

৫ গণপতি খণ্ড.) 
ওত বানি পরাস্ত ঢা 

কলিকত৷ ম্বজাপুর পটলডঙ্গা স্ত্রী ২৩ সংখ্যক তবনাৎ 

শীযুক্ল ম্ধৃক্ুনাথ আান্মেন সংস্কৃতৎ 
ভাষাস্তরিতং প্রকাশিতঞ্চ। 

শরীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণমাদিতঃ পঠেদশেবং সদনে চ ষঃ পুষান্। 

সংস্থাপয়েৎ সোহত্র সুখসা ভাজনক্হাত্তে হরেঃ হানমুপেতি তং শ্বরণ্ !! 

কলিকাত। রাজথান্যাং 
মৃজাপুর পটলভান্গ। ফী.ট ২৩ নংখ্যক ভবনে 

মূল্য ॥* আট আন! মাত্র 





বন্ববৈবত্তপুরাণম্। 

গণপতিখগ্ম্ । 
প্রথমোহধ্যায়ঃ। 

নারায়ণং নমক্ষ ত্য নরঞৈ'ব নরোভমং | কে 
দেবীং মরদ্তীৈৰ ততোজয় মুদীরয়েহ ॥ ১॥ ৮ 

/৯/ ্ 
নারদ উবাচ। ৫. টি) ৩০০০ 

শ্রাতিং প্ররুতিখণ্ডং তদমৃতারণবমুত্মমং | ৬ ২ ঠা 
ক সর্রোত্কুউমীপ্সিতঞ মুঢানাং জ্ঞানবর্দানং | ২| 

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গণেশখগুমীম্বর | 
তজ্জন্মচরিতং নৃণাৎ মর্বমন্দল মজলং ॥ ও। 
কথং যজ্জে স্ুরশ্রেষ্ঠঃ পার্বত্য। উদরে শুভে। 
দেবী কেন প্রকারেণ নলাভ তাদৃশং জুতং ॥ ৪॥ 
মচাংশঃ বস্ত দেবস্থ কথং জন্ম নলাভ সঃ। 
অযোনিমত্তবঃ কিন্বা কিন্বা মৌযোনিসন্তবঃ ॥ ৫ ॥ 

_ নারায়ণ, নরোত্দ, নর ও দেবী সরম্বতীকে প্রথাম করিয়! জয়োচারণ 

করিবে ॥৯॥ 

নারদ কহিলেন, হে জর্ধেশ্বর! অমৃতার্ণৰ-সদৃশ সর্ষোৎকু সকলের 
ভাভিলধিত, মূড্ুজনের জ্ঞান প্রাদ অতি উত্তম প্রক্কতিথণ্ড শ্রবণ করিলাম, 
এক্ষণে গণেশখণ্ড, শ্রবণ করিতে আমান নিতান্ত বামন। হইতেছে, অতএব 

এ গণেশখণ্ডে মানবগণের জর্বপ্রকার মঙ্গলনিদান গণেশজম্ম ও গণেশ, 

চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে কূপ! করিয়া! তাহ! কীর্তন কন | ২।৩॥ 
লুরাগ্রগণা গণেশ গর্ধতচুহিতা। পার্ধতীর পবিত্র জ্খরে জম্ম হণ 

করিলেন কেন? পার্কতীই বা! কি কারণ তাঁদৃশ পুত্রকে গর্তে ধারণ করি- 
লেন? তিনি কোন দেবতার অংশ? তিনিকি নিমিপ্ত জন্মগ্রহণ ক্লেশ 
কার করিলেন? তিনিকি যোনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন ) মা 

৪৫ 



8 ২ আক্ধবৈবর্বপুরাণয। ১ম অ 

কিম্বা তদ্বহ্ষতেজৌবা কি যানেৰ পরাক্রমঃ। 
কা তপন্যাচ কিং জ্্ানং কিন্বা তন্ির্লৎ যশঃ ॥৬॥ পা 
কথং তস্য পুরঃ পুজা বিশ্বেধু নিখিলেধু চ। ূ 
স্থিতে নারায়ণ শত্তে। জগদীশেচ বরন্ধণি ॥ ৭। 
পুরাণেঘ নিগৃঢধ তজ্জন্ম পরিকীর্তিতং 

কথন্বা গজবঞ্জেোযমেক দত্তো মহোদর? ॥ ৮ ॥ 
এতৎ সর্বং সমাচক্ষ্রোতৃৎ কৌতৃহলং মম। 
সুবিস্তীর্নং মহাভাগ তদতীব মনোহরৎ | ৯॥ 

শ্রীনারায়ণ উবাচ। 
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্থং পরমান্ভুতং। 
পাপনস্তাপ হরণং সর্ধবিদ্ব বিনাশনং ॥ ১৭ 
সর্বমন্গলদং সারং অর্বশ্রতি মনোহরং | 
স্ুখদং মোক্ষবীজঞ্চ পাঁপমুল নিক্ৃত্তনং ॥ ১১। 

অযোনিসত্ত,ত? তিনি কি ব্রচ্মতেজোময় ; না পরাক্রম স্বরূপ? তিনি 

কিতপোধয় ; না জ্ঞানময়; ন| নির্মল যশম্বরূপ 1? ॥ ৪] ৫॥ ৬॥ 

কৃট্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত। জগংপ্রভু ব্রহ্মা, বিঞু, মহ্রশ্বর বিদামান 

থাঁকিতে এই ব্রক্ষাগুমাধ্য সর্থ।ত্রে তাহার পুজ! কইবাঁর কারণ কি? তিনি 

দীর্যোদরমল্পন্ন একদন্ত গজানন হইনেন কেন? প্রাণে তাহার নিগৃঢ় 

জন্মরতীন্ত বিষয় বিগ্তারিত বর্ণিত আছে । অতএব হে মহাভাগ ! সেই 

পুরাঁণবর্ণিত অতি মনোস্থর সুবিস্তীর্ণ গণপতি রত্তান্ত সকল শ্রবণ করিতে 

আমার একান্ত বাঞ্া ইয়ছে ; অতএব আপনি তংসমন্ত আদ্যোপান্ত 

বিশ্তুতরূপে বিবৃত ককন ॥ ৭॥ ৮॥ ৯ 
নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ধে! গণপতি রৃত্তীন্ত সর্ঝবিষ্ববিনাশন পাঁপ 

সন্ত।পঙ্থর মর্ধমদ্গল দায়ক ও সকলের শ্রুতিসুখকর। এক্ষণে আমি তোঁ- 

মার নিকট সেই পাপমূলক্ষয়কর মুখ মোক্ষের বীজন্বরূপ গরমাস্ুত গৃঢ় 



১ম অ গণপতিখগ্মূ। 

দৈত্যার্দিতানাৎ দেবানাং তেজোর।শি সমুস্তবা। 

দেবী সংহৃত্য দৈত্য ঘান্ দক্ষকন্যা বনুব হ॥ ১২৪ 
সা চ নান্না সতী দেবীহ স্থামিনে। নিন্দয়া পুরা। 
দেহং সংত্যঙ্গ্য যোগেন জাত। শৈলপ্রিয়োদরে ॥ ১৩ ॥ 
শঙ্করায় দদে) তাঞ্চ পার্বতীহ পর্বতো মুদা। 
তাং গৃহীত্বা। মহাদেবো জগাম নির্্জনং বনং ॥ ১৪॥ 
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা! পুষ্প চন্দন চর্চা | 

স রেমে নর্মদাতীরে পুষ্পোদ্যানে তয় সহ ॥ ১৫ ॥ 
সহত্রবর্ষ পর্যন্ত দৈবমানেন নারদ । 
তয়োর্বভূব শৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং পরং ॥ ১৬॥ 
দুর্গাঙ্গ স্পর্শমাত্রেণ কামেন মুগ্ছিতঃ শিবঃ 
মুচ্ছিতা সা শিবস্পর্শাদ,বুধেন দ্রিবানিশং ॥ ১৭ ॥ 

বিষয় কীর্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১০ ॥ ১১ | 

পূর্বে যখন দেবগণ,দৈতাগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন তৎকালে 
দেবগণের তেজোরাশি হইতে যে ভগবতী লমুস্তূত1 হুইয়। দৈতাগণকে 
সংসার করেন, সেই দেবাই দক্ষকন]) সতীরূপে সমু্পন্না হন ॥ ১২। 

সেই সতী দক্ষষজ্জে শিধনিন্দ। শ্রবণে যেগবলে দেহত্যাগ করিয়। 

হিমালয় হইতে হিমালয়পত্তী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনঃ পরে শিরি- 

রাঁজ! পুলকিতচিত্ত্রে মেই কন্য| ভগবান্ শঙ্ক'কে সম্প,দাঁন করিলে তিনি 

সেই পার্ধতীর পাণি গ্রহ্থণ করিয়। বিজন বনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

অতঃপর দ্েবাদিদেব প্রিয়তম! পাব্বতীর মহ্িত নর্খ্বদরীতীরে প্রম্পো- 

দ্যানে গমন পৃর্ব্বক তথায় পুম্পচন্দনচচ্চিত। রতিকরী শয। প্রস্তুত করিয়। 

তাহার সহিত শ্বহ্থার করিতে লাগিলেন। দেবমীনের সহ্শ্রবর্ষ পধ্য্ত 

বিপরীতাদিক্রমে উভয়ের শৃঙ্গার হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥১৩। 
তখন ছুর্গীর অঙ্ম্পর্শমাত্রে শিব কামমূচ্ছি ও শিবের অঙ্গস্পর্শমান্ে 



৬ ্হ্মবৈবর্তপুরা মূ । ১মঅ 

ধসকারগুবাবীর্ণে পুংক্কোকিল রুতশ্রাতে | 
নানাপুঙ্পবিকমিতে ভ্রমর ধনিমংযুতে। ১৮। 

সুগন্ধি কুনুমাক্তেন বাযুনা সুরভীকুতে। 
অভীব সুখদেবস্যে সর্বেজন্তবিবর্জতে ॥ ১৯। 
দৃউ। তয়োস্তচ্ছজারং চিন্তাং প্রাপুঃ জুরাঃপরাং। 
্রহ্মীণঞ পুরক্ষ ভ্য যযুর্নারায়ণান্তিকৎ ॥ ২০ ॥ 
তং নত্ব! কথয়ামাস ত্রন্ধাবৃত্তান্ত মীপ্সিতং। 

মংতত্থ,র্দেবতাঃ সর্ব শ্িনত পুত্তলিক! যথা ॥ ২১। 
ব্রন্ষোবাচ। 

সহত্রবর্ষ পর্যন্তং দেবমানেন শঙ্করঃ| 
রত রতশ্চ নিশ্চেফে! ন যোগী বিররাম হ ॥ ২২। 
মৈথুনেচ বিরামেচ দম্পত্যো জগদীশ্বর। 

টর্গাদেবী কামমূচ্ছি তাহইয়াছিলেন। তণকালে ভাহাদিগের দিবারাত্রি 

পর্য্যস্ত অন্ুতৃত হয় নাই |'১৭। 
উাহ।দিগের সেই বি্বারস্থান অতি রমণীয় তত্রতা নদীজলে হংস 

কাঁরগুবাদি জলচর পক্ষিগ্ণ ভ্রীড়। করিতেছে তীরস্থ কুজুমোদ্যানে বিবিধ 

কুমুম বিকপিত হইয়াছে সুগন্ধি কুমুমাক্ত বায়ু মন্দ মন্দ গ্রবাহ্িত হইতেছে 

২ক্কোকিলগণ কুহরৰ ও মধুকবগণ 11 স্বরে গান করিতেছে । সেই 

অভীব নুখজনক সর্বচন্ত বিবর্জিত প্রদেশে হরপার্সতী এ রূপ বিহারে 
গ্ররত্ত হইলে দেবগন নিহান্ত চিন্তাফুলিত চিত্তে ব্রহ্ম।কে অগ্রনর করিয়। 

সর্ঘনিয়ন্তা মনাতন নারায়ণের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ 

দেবগন ভগবান নাঁর'য়? নিকটে উপনীত হইয়। চিত্র পুঁতলিকার 

মায় অবস্থিত রছিলেম, কেবল পুরোবর্ভা ব্রহ্মা তাহার চরণে প্রণত 
হইয়। সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্বাবক কহিলেন এভে 1! গরমযোগী দেবাদি- 

দেব মহ(দেব দেবমামের ল্শ্রবর্ষ পর্যন্ত রতিক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছ্েন 



১মপ গণপতিখওষ। 

বিন্ভুতৎ ভবিতাপত্যৎ তত্বঃ কথিতু মহ ॥ ২৩ 
্ শ্রীভগবানুবাঁচ। 

চিন্তা নাস্তি জগদ্ধীতঃ সর্ববং ভদ্রং ভবিষ্যতি। 
ময়ি যে শরণাপন্ন স্ভেষাং দূঃখং কুতো বিধে ॥ ২৪ | 

যেনোপায়েন তদ্বীর্ষ্যৎ ভূমো৷ পততি নিশ্চিতং | 
ততকুরুণ প্রযত্তেন সার্দং দেবগণেন, চ ॥ ২৫॥ 
পপাত শস্তোবকার্যস্ততপার্ধবত্য। উদ্রে যদি। 
ততোপতভ্যঞ্চ ভবিত! জ্ুরাক্ছুর বিমর্দর্কং ॥ ২৬ ॥ 
ততঃ শক্রাদয়ঃ সর্ধে জুর। নারায়ণাজ্ঞয়! | 
্রযযুর্নর্মাদীতীরং যযৌ ব্রহ্মা! নিজীলয়ং ॥ ২৭॥ 
তত্রৈব পর্বত দ্রোণী বহির্দেশে জুরাঃ পরাঃ। 
বিষ বদনাঃ সর্ব বভূবুর্ভয কাতরাঃ॥ ২৮। 

অদ্যাপি মৈথুনে বিরত হইলেন না। হুরপার্কতীর ইমথুন বিরামে 
কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে আপনি কৃপা করিয়! ভাঁছ। আমাদিগের 

নিকট ব্যক্ত ককন ॥২১॥ ২২॥ ২৩॥ 

নারায়ণ কছিলেন ছেবিধে! তুমি চিন্তা করিও না, সমস্ত মঙ্গল 

হইবে । যাহার! আমার সরণাপন্ন হয় তাহাদিগকে ছুঃখভোগ করিতে 
হয় ন।। যে উপায়ে দেবদেবের বীর্য নিশ্চয় ভুতলে পতিত হয় তুমি 
দেবগণের সহিত মিলিত হয় তদ্ধিষয়ে যত্ববাঁন্ হও । মহাদেবের বীর্ধয 
যদি পার্বতীর উদরে পতিত হয় ভাহ! হইলে সেই বীর্য হইতে নুরানুর 
উভর় পক্ষের বিনাঁশক আশ্চর্য্য সন্তান সমুৎপন্ন হইবে ॥ ২৪ ২৫ ২৬।। 

সনাতন নারায়ণ এই ফ্ূপ কহ্ছিলে ইন্্রাদি দেবগণ তদীয় আঁজ্ঞাক্রমে 
নম্মদীতীরে উপনীত হইলেন | পরে ব্রশ্ষ। নিজালয়ে গমন করিলেন 1২৭ 

ইন্দাদি দেবগণ তথায় উপনীত হুইয়। বিষ বদনে ও শঙ্কাকুলিতচিত্তে 
ভত্রড্য পর্বতত্রোণীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকাঁলে 



৮ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণষ্ । ১মঅ 

শক্রোরাজ। কুবেরঞ্চ কুবের বরুণস্তথা | 

মমীরণৎ তং বরুূণো বরুণঞ্চ যমঃ স্বয়ং ॥ ২৯ ॥ 
বন্ছিস্তং প্রেরয়ামাস ভাক্করঞ্চ হুতাশনঃ। 

ভাক্করঞ্চ তথ] চক্র ঈশানশ্জ্র মেব চ॥ ৩০॥ 
এবং দেবাঃ প্রেরযন্তি দেবাংশ্চরতি ভর্জীনে। 
হ্শৃঙ্ার ভঙগ্চ কুব্বাত্যু1 পরম্পরহ ॥ ৩১ ॥ 
দ্বারস্থিরোবত্রশিরাঃ শক্রঃ প্রাহমহেশ্বরং | ৩২। 

ইন্জ্র উবাচ। 

কিন্করোধি মহাদেব যোগীশ্বর নমোস্তুতে। 
জগদীশ জগদীজ ভক্তানাং ভয়ভঙ্জন ॥ ৩৩ 
হরিজ্জগামেতুযুতৈ। বমাজগ্ামচ ভাক্ষরঃ| 
বীষ্জাবাচ দ্বারস্থ ভয়ার্তো ব্রুচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীনুর্ধযউবাচ | 

কিন্কুরোঘি মহাদেব জগতাং পরিপালক। 

দেবরাজ ইন্দ্র কুবেরকে, কুবের বৰুণকে, বকণ বাঁয়ুকে, যম বকণকে, বন্ছি 

যমকে, হুতাশন হৃর্যাকে, চন্দ্র ভাক্করকে, ও ঈশান চক্দ্রকে, শিবের বতি- 
ভঙ্গে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রেরণকালে দেবগণ সব- 

লেই বলিতেলাশিলেন শীপ্ দেবাদিদেবের রতিভঙ্গ কর। ২৮1২৯1৩৩।৩১। 

প্রথমতঃ দেবরাজ দ্বারদেশে উপনীত হুইয়। প্রণতভাঁবে দেবাঁদিদেব 

মহাদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন ভগবন! আপনি এ কি কার্ধয 

করিতেছেন? এক্ষণে একূপ কার্ধ্য ছইতে বিরত হছঙন। আপনি সমস্ত 

জগতের বীজ স্বরূপ, জগৎ্পতি যোগীশ্বর মহাঁদেৰ ও ভক্তগনণের তয়ভগ্ন 
বলিয়। কথিত হুইয়! থাকেন । আনি আপনাকে নমন্থার করি | ৩২। ৩৩। 

এই বলিয়! দেবরাজ গ্রতিগনন করিলেন । ভৎ্পরে ভগবান্ ভাম্কর 

দ্বারদেশে আগমন পূর্বক শিবকে তদবন্ছ দর্শনে তয়ার্ত হইয়। চকিতনয়নে 



১ম অ গ্রণপতিখণ্ডম। ৯ 

সুরশ্রেন্ঠ মহাভাগ পাব্ব'তীশ নমোস্ততে ॥ ৩৫ ॥ 
ইত্যেব মুক্তা নুধ্যঃ প্রজগাম তয়ানবঃ। 
আজগাম তথ! চন্দ্র উবাচ বক্র কন্ধবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

চক্দ্রউবাঁচ | 
কিন্করোধি জ্রিলোৌকেশ ত্রিলোচন নমোস্ততে | 

আত্মারাম পূর্ণকাঁম পুণ্য শ্রবণ কীর্ভন"॥ ৩৭ ॥ 
ইত্যেব মুত ভীতম্চ বিররাম নিশাপতিঃ। 
সম্বীক্ষ্্োবাচ্বারস্থঃ স্বয়মেব সমীরণঃ ॥ ৩৮ ॥ 

পবন উবাচ। 

কিন্করোধি জগন্নাথ জগদ্বন্ধো। নমোস্ততে। 

ধর্মার্থ কাম মোক্ষাঁণাং বীজরূপ সনাতন ॥& ৩৯ ॥ 

শর 

কহিলেন প্রভে। ! এরূপ কার্ধো আসক্ত থাক আপনার উচিত নছে। 

আপনি সমস্ত জগতের পরিপালক সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ও পার্বতীপতি 
ঝলিয়। অভিহিত হয়েন । আমি আপনাকে অভিবাদন করি । ৩৪ | ৩৫ | 

ভগবান ভাঁক্কর সভয় চিত্তে এইরূপ কহিয়! তথা হইতে গ্রভিগমন 
করিলে চক্দ্রদেব তথায় উপনীত হুইয়। নতকন্ধরে শঙ্করকে সম্বোধন পূর্বক 

কহিলেন ভগবন্ ! আপনি এরূপ কার্ধ্য হইতে বিরত হউন, জ্ঞানিগণ 

আপনাকে ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিলেচন ও আত্মারাম বলিয়। নির্দেশ 
করেন, আপনার অচ্চ ন। করিলে জীবের সমস্ত কামনা পুর্ণ হুয় এবং 
আপনার নাম শ্রবণ কীর্ন করিলে ভীব পবিত্রত। লাভ করিয়। থাকে। 
এক্ষণে আমি আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৩৬॥ ৩৭ | 

নিশাপতি ভয়চকিত চিত্তে এই বলিয়। নিরত্ত হইলে সমীরণ স্বয়ং 

দ্বারস্থ হুইয়। শিবকে দর্শন পূর্বক কর্হলেন হে জগত্স্বামিন্! আপনি 
জগতের বন্দনীয় ধর্্বার্থকান মোক্ষের বীজন্বরূপ ও সনাতন নামে বিখ্যাত 
আছেন, আপনার একার্ধে রত থাক। যোগ) নহে । এক্ষণে আসি 
আপনার চরণ বন্দন। করি ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 



১ ব্রহ্ম বৈষর্তপুরাণয। ১মঅ 

ইত্যেব ম্তবনং শ্রাতু! যোগ জ্ঞান বিশারদঃ| 
ত্যজ্কামো ন তত্যাজ শৃ্গারং পার্বতী ভয়াৎ & 8*॥ 

নুরান অয়ার্তাংস্চ পুনস্তোতুৎ সমুদ্যতান্। 
বিজরবে নুখমস্তোগং কণ্ঠলগ্রীঞ্চ পার্বতীং ॥ ৪১ ॥ 
উত্তিষ্ঠতো৷ মহেশস্য তস্তস্য লজ্জিতম্য চ। 
ভূমে। পপাত তীরধ্যং ততম্কন্দো বভূব হ॥ ৪২ ॥ 
পশ্চান্তাং কথয়িষ্যামি কথা মতি মনোহরাং। 

হৃন্দেজন্ম গ্রঙ্গেচ সাংগ্রতং বাঞ্চিতং শৃগু ॥ ৪৩॥ 
ইতি গ্্ীত্রদ্মবৈবর্ে মহাপুরাণে নারায়ণ মারদ সম্বাদে 

গণপতিখণ্ডে প্রথমোহধ্যায়:। 
রত 

গাবনদেৰ এইরূপ স্তরতিবাঁদ করিয়। বিরত হইলেন । তখন যোগজ্ঞান- 

বিশীরদ ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ স্ুতিবাদ রবণে রতিভঙ্গে ইচ্ছ,ক হইয়াও 
প্রিয়তম! পাঁর্ধতীর ভয়ে শৃঙ্গার পরিতা'গ করিতে পীরিলেন না ॥ ৪০ ॥ 

অতঃপর দেবগণ ভয়ার্ড হুইয়! পুনর্ধ।র স্তিবাদে লযুদ্যত হইলে 

দেবদেব মহাদেব নুখনস্তোগ পরিহ্থার পূর্বক কণলগ্না গার্বাতিকে 
পরিত্যাগ করিলেন ॥ 8১ | 

তকালে তগবান্ শুলপাঁণি লজ্জিত ও ত্রস্ত ছইয়। যেমন গাত্রো্থাঁন 
করিবেন অমনি ভুতলে তাহার বীর্ধয পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই 
কার্তিকেয়ের জম্ম হইয়াছে) গশ্চা ভোমার নিকট সেই মনোহর 

বততান্ত বর্ণন করিব এক্ষণে স্বন্দজম্ম প্রসঙ্গে তোমার বাঞ্চিভ বিষয় কছি- 
তেছি শ্রবণ কর ॥ ৪হ॥ ৪৩॥ 

ইতি ্ রব্রক্ষ টৈবর্ে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণপতিখণ্ডে 
প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ | 



খয়জ গণপতিখওষ়্। ১১ 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 
নারায়ণ উবাচ। 

ত্যক্ত। রভিং মহাদেবে দদর্শ পুরতঃ সুরান। 
পলাযদ্বমিতুযুবাঁচ কূপয়] পার্রভী ভয় ॥ ১ ॥ 

দেবাঃ পলায়ি'ত ভীন্তা ঃ পার্বতী শাপহেতুন!। 
্রহ্াণ্ড সর্বসংহর্ত। চ কণ্পে পার্বতী" ভয় । ২॥ 
তপ্পাদৃণ্থায় সা দুর্গা নচ দু 1 পুরঃজবা। 
সমুশ্খিতং কোপ বহ্ছিং স্ততুয়ামাস দেহতঃ। ৩। 
অদ্য প্রভৃতি তে দেবা ব্যর্থ বীর্ধ্য ভবস্তিতি। 
শশাপ দেবীতান্দেবানতি রুষ্টা বভূব হ। ৪| 
ততঃ শিবঃ শিবাৎ দৃষ। ক্রোধ সতরক্ত লোচনাৎ। 
রুদস্তীং নবদনাং লিখস্তীং ধরণীতলৎ 1 &। 

হে নারদ! দেবাদিদের মহাদেব রতিতঙ্গে গাত্রোথান মাত্র সম্ম,খে 

দেবগণকে দর্শন করিলেন । তৎক্ষণাৎ তিনি পার্বতী হইতে ভয়ের 
আশঙ্কায় দেবগণের প্রতি কৃপা করিয়! কছিলেন হে জুরগণ ! সত্ব 

তেখমরা এস্থান হইতে পলায়ন কর। মহাদেবের এই আজ্বায় দেবগণ 
পার্ধতীর অভিশাপ ভয়ে ভীত হুইয়। তংক্ষণেই তথ] হইতে প্রস্থান 

করিলেন এবং পার্ঝতী ভয়ে সমস্ত ব্রদ্ষাত্ডের সংস্থার কর্তা শিবও কম্পিত 

হইতে লাগিলেন ॥১৪॥২॥ 

তৎপরে ছুর্গাদেবী শযা। হইতে গাতো'্থান করিয়। পুরোবর্ত দেব” 

গণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সযুশ্খিত কোপবস্ধি ম্বীয় দেছে 
স্তস্তিত করিয়। কোপাবিষ্টচিত্তে দেবগ্রণকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, 
অদ্য এভৃতি দেবগণ ব্যর্থ বীর্যয হউক ॥ ৩॥ ৪ 

এইরূপ শাপ প্রদানের পর মেই পরমা গ্রক্কতি হুর্ণাদেবী ক্রোধসংরক্ত 
লোৌচনে ও বিনত্র বদনে চরণনখরে ধরণীতল খনম করিতে করিতে 



১২ ্রহ্মবৈবর্তপুরাণমূ। ২য় অ 

শিবস্তাৎ দুঃখিতাঁং দূ ক্রোথসংরজ্ লোচনাং | 
হস্তে গৃহীত্বা দেবেশো বাসয়ামীস বক্ষপি | ৬। 
অতীব ভীতসংঘ্রস্ত উবাচ মধুরং বচঃ | ৭। 

শঙ্কর, উবাচ। | 
কথং রুষ্টা গিরি শ্রেষ্ঠ কন্যে ধন্যে মনোহরে। . 
মম ভৌভাগ্যরূপেচ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতে | 
কিস্তেীউং করিয্যামি বদনা জগদস্থিকে। ৮| 
শ্রন্মাণ্ড সঙ্ঘ নিখিলে কিমসাধ্যনিহাবযোঃ। 

অছো৷ নিরপরাধং মাং প্রসন্ন ভবসুম্দরি। ৯। 

দৈবাদজ্ঞাত দৌষস্য শাস্তিং মে কর্তমহসি। 
তৃয়াযুক্তঃ শিবোহঞ্চ সর্ধেষাৎ শিবদায়কঃ। ১*। 
তুয়াবিন! হীশ্বরশ্চ শবতুল্যোহশিবঃ সদা । 
গ্রকুতিস্তথ বুদ্ধিত্্ৎ শকতিত্বঞ্চ ক্ষমাদয়া। ১১। 

সঞ্চার হইল, তখন তিনি ক্রোধকবায়িত লোচন! দ্রঃখিত পার্কতীর কর 

ধারণ পূর্বক তীঁহাকে বঙ্ষ+স্থলে আরোপিত করিয়। মধুর বাঁক্যে কন্থিলেন 

নগেজ্জনন্দিনি ! তুমি আমার নৌভাগারপ। ও প্রাণাধিষ্ঠাত্রীদেবী, নারী- 

জাতির মধ্যে তুমিই ধন্যা, তুমি ভিন্ন কেহ আমার মনোহুরণ করিতে 
পারে মা, কিজনা তুমি কষ্ট হুইয়াছ? জগদম্িকে ! তোমার অভীষ্ট 
কি বল, আমি তোমার কামন। পুর্ণ করিব ॥ &॥ ৬॥ ৭1৮) 

প্রির়তমে ! এই নিখিল ব্রহ্ষাগুমধ্যে আমাদিগের উভয়ের অসাধা 

কি আছে? নুন্দরি! আমি নিরপরাধী, তুমি আমার এতি এসন্ন] হও।৯। 
প্রিয়ে দৈবৰশে যদি আমার কোন অপরাধ হুইয়। থাকে তাহা! আমি 

পরিজ্ঞত নহ্ছি, তুমি প্রসন্ন! ছইয়া আমাকে শাস্তি এদান কর! তোমাকে 

আশ্রয় করিয়াই জজামি শিবনাম ধারণ করিয়! সকলের শিব প্রদান 
কিরয়। থাকি & ১০ ॥ 



য় অ গণপতিখগ্ু। ১৩ 

তুফিস্ঞ্চ তথ। পু্টিঃ শান্তিত্ব ক্ষাত্তিরেব চ। 
* ক্ষুত্বং ছায়! তথা নিদ্রা তন্তা শ্রদ্ধ! স্ুরেশ্বরি। ১২। 

_. অর্বাধার স্বরূপ! ত্বৎ সর্ববীজ ন্বরূপিনী। 
স্সিতপুর্ববং বদবচঃ সাংপ্রতং সরসং শিবে । ১৩] 
ত্বৎকোঁপ বিষসংদগ্ধং ভেন জীবষ মাং মৃন্তং $ ১৪.| 
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা কোপযুক্তা চ পার্বতী। 
উবাচ মধুরং দেবী হদয়েন বিদ্যুত ।১৫। -.. 

পার্বতুযুবাচ। 
কিন্তুণহৎ কথয়িষ্যামি সর্ববজ্্ং সর্বরূপিণং | 
আত্মারামৎ পুর্ণকামং সর্বদেহেষবস্থিতং | ১৬। 
কামিনী মানসংকাম মণ্রজ্বং শ্বীমিনং বদেশু | 
সর্ধেষাং হাদয়জ্ওঞ্চ ইদীষ্টৎ কথয়ামি কিং] ১৭। 

শিবতুল্য ঈশ্বরও যদি শক্তিরূপা তোন। কর্তৃক বর্জিত হন ই 

হইলে তিনিও সর্বদ] অশিবনামে শব্দিত হইয়! থাকেন । লুরেশ্বারি ! তুমি 
পরমা প্রকৃতি, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমা, দয়া, তু়ি, পুষ্টি, শান্তি, ক্ষুধা, ছায়া, 
নিদ্রে, তত্র, ও শ্রদ্ধারূপা, সর্বাধার জ্বরূপিণী, ও সর্ববীঞন্বরূপা। 

বলিয়৷ কথিত হুইয়। থাক। শ্লিবে! এক্ষণে তুমি সহসা বদনে আমার 

প্রতি সরস বাঁকা প্রয়োগ কর। তোমার ক্রোধৰিষে দধাহাদয় হয়! 

আমি মৃত হুইয়াছি, আমাকে জীবিত কর ॥ ১১ ॥ ১২। ১৩1১৪ । 
দেবদেব মহাদেব এইরূপ কছিলে কোপান্থিত। পার্বতীদেবা হুঃখিভাষ:- 

করণে মধুর বাঁকো তাহ্থাকৈ সম্বোধন পূর্বক কহিলেন নাথ !. আগনি 
সর্বজ্ঞ, সর্নরূপী আত্ম'রাঁম ও পূর্ণকায বলিয়। নির্দিষ্ট আছেন, "এৰং 

সর্বদেছে আপনার অধিষ্ঠান রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার নিকট 
আর কি মনের ভাব প্রকাশ করিব ॥ ১৫ ॥ ১৬॥ 

নাথ ! পতি জ্ঞানহীন হইলেই কামিনী তাহার নিকট মনের অভি- 

প্রীয় ব্যক্ত করে । আপনি যখন সর্ধঝান্তর্যামী সকলের ছাদয় যাঁনিতে- 



১৪ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণযৃ। ২য় অ 

হুগোঁপ্যং সর্বমারীণাং লজ্জাজনক কারণং। 
অকথামপি মর্বাসাং তথাপি কথয়ানিতে। ১৮। 

সুখের মধ্যে আ্্ীণাঞ্চ বিভবেধু নুরেশ্বর | 
সত্পূংসা সহ সংভোগে। নির্নেধু পরংলুখং। ১৯। 
তদ্ভ্জেন চ বদ্দ,$খং তদমং নাস্তি চস্তিয়াঃ। 

কাস্তানাং কাস্তবিচ্ছেদঃ শোকঃ পরম দারুণঃ। ২৪। 

কষ্পক্ষে যথা চন্ত্রঃ ক্ষীয়মানে দ্দিনে দ্বিনে। 
তথ' কান্তংবিন' কান্ত ক্ষীণ'কান্ত ক্ষণে ক্ষণে । ২১। 
চিন্তাত্বরশ্চ সর্কেষামুপভাঁপশ্চ বাসমাহ। 
সাধীনাৎ কান্তবিচ্ছেদ স্তৃরগানাঞ্চ মৈথুনং। ২২। 
বতিভর্গে৷ দুঃখমেকং দ্বিতীয়ং বীর্ধ্যপাতনং। 
দুঃখাতিরেক দুঃখঞ্চ। তৃতীয়মনপত্যতা। ২৩। 

ছেন, তখন আমি আপনার নিকট মনের ভাঁব কি বলিব । ১৭ 

নাথ! লক্জাজনক কারণে সমস্ত নারীর যে ভাব তা! অতি গোপন 

করিয়। থাকে, আমি মেই সর্ধনারীর অকথ্য অভিপ্রায় আপনার নিকট 

কীর্তন করিতেছি শ্রবণ ককন ॥ ১৮॥ 

নির্জনস্থানে সংপুকষের সহিত লস্তোগে নারীজাতির যে গরম সুখ 

লাভ হয়, অন্যান্য মুখসম্পত্তি তাহার তুলা নছে। সেই সুখভর্দে নারী 

জাতির যে ছুঃখ হয়, তত্ব,লা ছুংখ আর কিছুই নাই। মুতরাং কাঁমিনীগ- 
ণের কান্তবিচ্ছেদে নিদাকণ ছুঃখ উৎপন্ন হইয়! থাকে ॥ ১৯ ২০ ॥ 

কুষ্ণগক্ষে চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে ক্ষীয়মান হয়, সেইরূপ কান্ত ভিন 

কান্ত ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ 
বর্কাজীবের চিন্তাজ্বর বস্ত্র সমুদায়েব্র আতগজ্র সাঁধ্ী নারীগণের 

পতিবিচ্ছেদ জ্বর € তুরগগণের মৈথুন জ্বর ইহ! নির্দিষ্ট আছে ॥ ২২॥ 
, মাথ ! অধিক আর কি বলিব রতিভঙ্গ আমার প্রথম ছুংখ, তোমার 

বীর্য পাতন আমার দ্বিতীয় ছুঃখ এবং অনপত্যতা আমার তৃতীয়, 



২য়অ গণপতিখগডয়। ১৫ 

ব্িলোক্যকান্তং কাস্তং ত্বাং ন চচেধানমে সুতঃ। 
যা স্ত্রী পুলরবিহীনাচ জীবনং তদসার্ঘকং | ২৪। 

'জন্মান্তর সুখ পুথ্যৎ তপোদান সমুস্ভবং | 
সদ্বংশঙ্গাত পুভরশ্চ পরতেহ জুখপ্রদঃ। ২৫1. 

সুপুভ্রঃ স্বামিনোইংশশ্চ স্বামিতুল্য জুখপ্রদঃ। 
কুপুত্রশ্চ কুলাজ্গারে। মনস্তাপায় কেবলং.॥ ২৬ ॥ 
স্বামীস্বাংশেন স্বন্ত্রীণাং গর্ভে জন্ম লভেৎ গ্রুবং | 
সাপ্বীস্ত্রী মাতৃতূল্যাচ সততং হিশুকারিণী ॥ ২৭॥ 
সাদী বৈরিতুল্যাচ শঙ্বৎ সন্তাঁপ দায়িনী। 
মুখদুষটা যোনিদু্ট! চৈবা সাধীতি হি স্ম তা ॥ ২৮ 
কিমুপায়ং করিষ্যামি বদ যোগীশ্বরেশ্বর | 
উপায়সিন্ধো তপসাঁং সর্কেষাঞ্চ ফল প্রদঃ ॥ ২৯ 

ভুঃখাতিরেক ছুঃখ উৎপন্ন ছইয়াছে সুতরাং ইহা বড় কট ॥ ২৩। 
গ্রভো ! তুমি ত্রিলোৌক মধ্যে কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ, আনি 

তোমাকে পতিরূপে লাভ করিয়াও পুল্রলাভ করিলাম না, ইহার তুল্য 
আমার ছুঃখজনক বিষয় আর কি হইতে পারে? যে নারী পুত্রবিহীন। ছয় 
তাহার জীবন নিক্ষল, জম্বান্তরীণ তপন্যা গু দানা দিজনিত পুণযথল লন! 
থাকিলে কেছই সুখলোঠভাগা লাভ করিতে পারে না সন্বংশজাত সন্তান 
এঁছ্িক পারত্রিক উভয় লোকেই সুখদাঁয়ক হু জ্বামির অংশজাত সৎপু 
হইতে নারী ম্বামিতুল্য সুখ সচ্ছন্দত1 লাভ করিতে পারে, কিন্তু কূপু্র 
কুলের অঙ্গারম্ঘরূপ কেবল লে মনস্তাপের কারণ হয়। ২৪ ২৫ হ৬॥ 

স্বামী হ্বীয় পত্তীর গর্ভে স্থীয় অংশে নিশ্চয় জন্ম গ্রহণ করেন।সাধীনানী 
মাভৃতুলা সতত হিতকারিণী বলিয়! নির্দিট আছে ॥ ২৭॥ 

অসাধী রমণী স্যামির বৈরিতুলা। হয়, গতি নিরপুর তাহাতে সন্তাপিত 
হুন, মুখহ্ট| ও যোনিছুষ্ট। নীরীই অনাহীরূপে উক্ত হইয়। থাকে । ২৮। 

ভগ্রবন্ ! আপনি যোগীশ্বরগণের প্রভু লমস্ত তপম্যার কলদাত। 



১৬ ক্ষ বৈর্তপুরাণম্ । ২আয়অ . 

ইত্যুন্জ। পার্বতীদেবী নস্বন্তা বভূৰ হ। ৩৯ ॥ 
প্রহগ্য শঙ্করোদেবো বোধযামাস পার্রভীং। 
সংপুত্র বীজং সুখদং নন্তাপনাশকারণং। 
মিতং স্িপ্ধং সুরুচিরং প্রবক্ত,মুপচক্রমে | ৩১। 
ইতি শ্রীন্রদ্ম বৈবর্তে ঘহাপুরাণে নারায়ণ নারদ্ম্বাদে 

গণপ্তিখণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 

ও উপায় সিদ্ধ বলিয়া! কথিত আছেন । এক্ষণে আমি কি উপায় করিব 
বন্পুন, এই বলিয়! পার্তী অবনত মন্তকে অবস্থান করিলেন। হঈ। ৩০| 

পার্বতী এইরূপ কহিলে তগবান্ শঙ্কর হাসা করিয়। সন্তাপ নাশের 

ফারণীভূত সৎপুত্র লাতের বীজম্বরূপ নুখজনক নুম্িষধী পরিমিত কচির 

বাক্যে তাছ।কে প্রবোধিত করিতে আরস্ত করিলেন ॥ ৩১ | 

ইতি উরব্রক্ষবৈবর্তে মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণপতিখণ্ডে 

দ্বিতীয় অধা|য় সম্পর্ণ। 



ওয় অ গণগত্তিধণ্ম।. ১৭ 

ভূতীয়োহধ্যায়ঃ? 

জ্রীমহাদে উবাচ । 

শৃণু পার্ধতিবক্ষ্যামি তবভন্ত্রং ভবিষ্যাতি। 

উপাযতঃ কার্ধ্যসিদ্ির্ভবেদেব জগজয়ে | ১। 
সর্ববরবাঞ্থিত সিদ্ধম্য বীজরূপং সুমজলং | 
মনসঃ প্রীতি জনন যুপায়ং কথয়ামি ভে।-২। 
হরেরারাধনং ক্ুত্বা! ব্রতং কুরু বরাননে। 

ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেকং করিষ্যসি 1 ৩1 

মহা! কঠোর বীজঞ্চ বাগ্ণাকপ্পতরূং পরং | 
স্ুখদং পুণ্যদ্দং সারং পুভ্রদং সর্বসম্পদং। ৪ | 
নদীনাঞ্চ যথ। গঙ্গা! দেবানাঞ্ হরিরষথা। 
বৈধবানাৎ বথাহঞ্চ দেবীনাং ত্বৎ যথ। প্রিয়ে। ৫1 

শাশগপিপারপ সিসি 

দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন পার্বতি ! এই জগভ্রয়ে উপার হই- 

তেই কার্য সিদ্ধি হয়। অতএব যে উপায় সমস্ত বাঞ্চিত সিদ্ধির বী্গন্থরূপ 

মঙ্গল প্রদ ও মনের প্রীতিজনক তাহা! তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
তুমি শ্রবণ কর, তদনুষ্ঠানে তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ১॥ ২। 

বরাঁননে ! তুমি পরাৎপর পরমপুকঘ হরির আরাধন। করিয়। একবর্ধ 

পুণ্যক নামক ব্রতের অনুষ্ঠান কর ॥৩॥ 
এ পুণ্যক ব্রত মহা! কঠোর বিষয় সাধনের বীজন্বর্ূপ বাঞ্চাকপ্পতক 

সুখ ও পুণ্যপ্রদ এবং পরম সারর্ূপ বলিয়! নির্দিষ্ট আছে, এ ব্রতানু- 
নে সমস্ত সম্পত্তি ও পুক্র লাস হয় ॥ ৪ ॥ 

পরিয়ে ! যেমন নদী সমুদায়ের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের যধ্ো হরি বৈষব- 
গণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠন্রপে গণ্য আছি এবং তুমি দ্েবীগ্নগের মধ্যে 

৩ 



১৮ রঙ্গ বৈধর্তগুরাণমূ। ৩য়অ 

আশ্রমাণাং যথা বিপ্র স্তীর্ঘানাং পুরো যথা | 
পুষ্পানাৎ পারিজাতঞ পত্রাণাং তুলসী যথা। ৬ | 
যথা পুণ্য প্রদানাঞ্চ তিথিরেকাদশী সৃতা। 
রবিবারম্চ বারা গাঁং যথা পুণ্যপ্রদঃ শিবে। 
মামানাং মার্গশীর্ষশ্চ ধতৃনাৎ মাধবো যথা। 
ংবৎসরে। বঙ্সরাণাঁং যুগানাঞ্চ কুতৎ যথা । ৮। 

বিদ্যাপ্রদশ্চ পূজ্যানাং গুরূণাং জননী যথ]। 
সা্থীপত্ী যথাপ্তানাৎ বিশ্বস্তানাং মনো! যথা । ৯। 
যথ। ধনানাং রত্ু্চ প্রিয়াগাঞ্চ যথা গভিঃ। 

যথা পুজশ্চ বন্ধ, নী বৃক্ষাণাং কপ্গপাদপঃ। ১৪। 

ফলানাঞ্চ চ.তফলৎ বর্ষাণাৎ ভারতং যথা। 
বৃন্দাবন বনীনা€ঃ শতরূপাচ যোধিতাৎ। ১১। 

যথা কাশীপুরীণাঞ্চ সূরধযস্তেজক্িনাৎ যথা | 
যথেন্দুঃ সুখদীনাঞ্চ সুন্্রাণাঞ্চ মন্থঃ। ১২। 

প্রধান। রূপে পরিগণিত রহ্িয়াছ, আর যেমন আশ্রমবামিগণের মধো 

ব্রাক্মণ, তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে পুক্কর তীর্থ, পুম্পের মধ্যে পারিজাত, 
পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, পুগ্যতিথির মধো একাদশী তিথি, বারের মধে 

রবিবার, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষম।ন। খতুর মধ্যে বসস্তঃ ব্মরের মধো 
অংবংসর, যুগের মধো অতাবুগ, পুজোর মধ্যে বিদ্যাদাতা, গুৰকর মধ্যে 

জননী, আত্মীয়ের মধো সাধী ভার্যাঃ বিস্বস্তের মধ্যে মন, ধনের মধো 
রত, প্রিয় বস্তুর মধ্যে পতি, বন্ধুর মধ্যে পুর, এবং যেমন বৃক্ষের মধ্যে 
কণ্পরক্ষ 0৫0৬ ৭৮৯১০ ॥ 

আর ফলের মধো আম্রফল ও বর্ষের মধ্যে যেমন তাঁরভবর্ষ প্রধান । 

আর যেখন বনের মধ্যে বৃন্দ£বন, নারীর মধ্যে শতরূপা1, পুরীর মধ্যে 



৩য় অ গণপতিখওম ১৯ 

শাস্্াণাঞ্চ যথ] বেদাঃ নিদ্ধানাং কপিলো যথা । 
হনুমান্ বানরাণাঁঞ ক্ষেত্রাণাং ত্রাহ্মণাননঃ| ১৩| 

যশোদানাং যথা বিদ্যা! কবিতাচ মনোহরা |. 

আত্মকশে। ব্যাপকানামঙ্গ নাং লোচনং যথা | ১৪। 

বিভবানাং হরিকথা সুখানাং হরিচিত্তনং | 

ক্পর্শানাং পুভ্সংস্পর্শো হিংসানাঞ্চ যথা খলঃ | ১৫। 
পাপানাঞ্চ বা ধিথ্যা পাপীনাঁৎ পুংশ্লী যথা । 
পুণ্যানাঞ্ধ যথা সতাৎ তপসাং হরিসেবনং । ১৬। 
যথা ঘৃতঞ্চ গব্যানাং বথ। ব্রহ্া তপন্ষিনাৎ। 
অমৃতং ভক্ষ্যবস্তনাঁং শর্যানাং ধান্যকং যথা ১৭। 

পৃণ্যদানাং যথা! তোয়্ৎ শুদ্ধানাঞ্চ হুতাশনঃ। 
স্বর্ণ তৈহ্সানাঞ্চ মিষ্টানাং প্রিয়ভাষণং। ১৮। 
গরুড়ঃ পক্ষিণীঞ্চেব হস্তিনামিক্দ্রবাহনঃ| 
যোগিনাঞ্চ কুমারশ্চ দেবধাঁণাঞ্চ নারদঃ। ১৯। 

কাশীপুরী, তেজন্ধীর মধ্যে হূর্যা, সুখপ্রদ বস্তুর মধো চন্দ্র, সুন্দরের মধ্যে 

কামদেবঃ শীষের মধো বেদ, সিদ্ধের মধো কপিলদেব, বানরের মধ্ো 

ছহুম।ন, ক্ষেত্রের মধো ব্রাঙ্ষণমুখ, কীর্তিজনক বস্ত্র মধো বিদা!, মনোহর 

পদার্থের মধ্য কবিতাঃ ব্যাপকের মধো আকশশৈ, অঙ্গের মধো চক্ষু, 

বিভবের মধা হরিকথা, সুখের মধ্যে হরিচিত্ত।, স্পর্শের মধ্যে পুভ- 

সংস্পর্শ, ছিংত্রের মধ্যে খল, পাপের মধ্যে মিথ্যা, পাপির মধ্যে বাভি- 
চারিণী নারী, পুণ্যের মধ্যে মতা, তপসার মধ্যে ছরিসেবা, গবোর মধ্যে 

ঘ্নত, তপস্বীর মধ্ো ব্রদ্ম, ভক্ষাবস্তুর মধ্যে অমৃত, শলোর মধ্যে ধাঁন্য, 
পবিত্রের মধ্যে জল, শুদ্ধ বস্তুর মধ্যে অগ্নি, তিতিজসের মধ্যে সুবর্ণ, আর 
যেমন মির মধ্যে প্রিয়বাকা)| ১১। ১২1 ১৩1১৪ ১৫1১৩৬১৭1১৮ 



২, শ্কাবৈবর্তপুরীণমূ। ওয় 

গন্ধর্্বাগাং চিন্ররথো জীবোরুদ্ধিমতাং যথ]। 
সুববীন!ং যথা শুক্রঃ কাব্যানঞ্চ পুরাণকং। ২। 
শ্রোতন্বতাং মমুদ্রম্চ যথা পৃথীক্ষমাবতাং। 
লাভানাঞ্চ যথা মুক্তিহরিভক্তিশ্চ সম্পদ্দাং। ২১। 
পবিত্রাণাহ বৈষওবাশ্চ বর্ণানাৎ গ্রণবে। যথা । 
বিষ মন্ত্শচমন্ত্রাণাৎ বীজানাৎ প্রুৃতির্বথা ॥ ২২।। 
বিদুষাঞ্চ যথা বাণী গায়ত্রীছন্দদাং যথা । 
যথা কুবের যক্ষাণাৎ সর্পানাৎ ৰাল্গুকিষবথা। ২৩। 
যথ। পিতাতে শৈলানাং গবাঞ্চ জুরভির্যথা । 

বেদানাং মামবেদশ্চ তৃণানাঞ্চ থা কুশঃ। ২৪। 

সুখদ্দানাং যথ! লক্গনী মনশ্চ শীত্ব গামিনাং। 
অক্ষরাগামকারম্চ হিতৈধিণাৎ পিতা যথা। ২৫7 

শালগ্রামন্চ যন্ত্রাণাং পশৃনাথ বিষণ গর্ীরঃ | 

চতুষ্পদানাং পঞ্চাস্তে মানবো জীবিনাং যথা। ২৬। 

আর পক্ষির মধ্যে গকড়, হত্তির মধ্যে ইন্দরবাহক এরাবত 
গ্রধানরূপে গণ্য আর যেধন যোগির মগ্যে কার্তিকেয়, দেবর্ষির মধ্যে 

নারদ, গন্ধর্ধ্বের মধ্য চিত্ররথ, বুদ্ধিমানের মধ্ো বছস্পূতি, লৃুকবির মধ্যে 

গুক্রাঁচার্ধা, কাব্যের মধ্যে পুরাণ, নদনদীর মধ্যে সমুদ্রে ক্ষমাশীলের মধ্যে 
পৃথিবী, লাভের মধ্যে মুক্তি, সম্পত্তির মধ হুরিভক্তি । ১৯ |২০ | ২১। 

পবিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব, বর্ণের মধ্যে গ'কার, মল্গ্রের মধো বিষুমন্ত্ 

বীজের মধ্যে প্রতি) জ্ঞানির মধ্যে নরম্বতী, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, যঙ্গের 
মধ্যে কুবের, সর্পের মধ্ো বনি পর্বতের মধ্যে তোমার পিতা হিমালয়, 
গভির মধ্ো সুরতি। বেদের মধো সামবেদ, ভূগের মধ্যে কুশ) সুখদাতার 

মধো লদ্নী, শীত্র গামির মধ্য মন;অক্ষরের মধ্যে অকার,ছিতৈির মধ্যে 



৩য় অ গণপতিখণ্মু। ২১ 

যথা খান্ত মিক্িয়াণাং মন্দাঘিশ্চরুজাং বথা। 

বলিনাঞ্চ যথ। শক্তি রহুং শক্তিমতাঁৎ যথা । ২৭।. 

মহান বিরাট স্থ লানাং সুন্মমাণাঁ পরমাণুকঃ। 
যথেজ্র আদিতেযান1ং দৈত্যানাঞ্চ বলির্যথা | ২৮। 
প্রহ্নাদশ্চৈবসাধূনাৎ দাতৃখাৎ দরধিচিধথ]। 
ব্রন্ষাস্্রাণাঞ্চ শক্ীণাৎ চক্রাণাঞ্চ সুদর্শনং | ২৯। 
নৃণাৎ শ্ীরা মচন্দ্রশ্চ ধন্বিনাৎ লঙ্ষমণো যথা । 
সর্বাধারঃ সর্বসেব্যঃ সর্ব্ব বীজঞ্চ সর্বদঃ।' 
সর্ব সারো যথা কষে ব্রভানাৎ পুণ্যকৎ তথা । ৩০) 

ব্রতং কুরু মহাভাগে ত্রিতুলোকেমু দ্লভং | 
সর্বসারশ্চ পুজ্স্তে ব্রতাদেব ভবিষ্যতি | ৩১। 

পিতা+যন্তক্রের মধ্যে শাল গ্রামশি লা,পশুর মধ্যে বিষুপঞ্জীর নামক পশুবিশেষ, 

চতুত্পদের মধ্যে নিংহু* জীবের মধ্যে মনুষ্য ॥ ২২ । ২৩। ২৪। ২৫1২৬ 
পঞ্চেক্দিয়ের মধ্যে আকাশ, রোগের মধো মন্দাপ্রি” বলবানের মধ্যে 

শক্তি, শক্তিমানের মধো আমার দেহাধিষ্ঠাত। জীব, গু,লের মধ্যে মহথা- 
বিরাট, হুত্ষেমর মগ্যে পরমাণু, দেবতার মধ্ো ইন্দ্র, দৈতযর মধ্যে বলি, 
সাধুর মধ্যে প্রহলাদ,দাতাঁর মধ্যে দধীচি,অন্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ব্রচ্গাস্ত্র,চক্রের 
মধ্যে সুদর্শন, মানবের মধ্যে রামচক্দ্র, ও ধনুর্ধরের মধ্যে লক্ষমণ শ্রেষ্ঠরূগে 
উক্ত; এবং সর্ব্বন্তুর মধো বিষুণ যেমন র্ধাঁধার সর্বসেবা সর্ব্বীজ সর্ধ্ব- 

পদ ও সর্ধনাররূপে নির্দট আছেন ভদ্্রপ পুণাক ব্রত সমস্ত ব্রতের 

মধ্যে প্রধান & পুণাদায়ক বলিয়! কথিত হুইয়। থাকে ॥ ২৭1২৮1২১1৩০ 

মহ্হাভাগে! দেই পুণাক ব্রত ত্রিলোক মধ্যে ছুলভ, ভুমি সেই 
ব্রতানুষ্ঠানে শর্ত হও, সেই ব্রতফলে তুমি সর্বসার পুত্র ল'ভ করিতে 



২২ ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণম্। ৩য় অ 

ব্রতারাধ্যশ্চ শ্রীক্লুষঃ নর্বেষাং বাঞ্ছিত প্রদঃ। 

জনো যৎ সেবনাম্মুক্তঃ পিতৃতিঃ কোটিভিঃ সহ। ৩২। 
হরিমন্ত্র মুপায়স্ত হরিসেবাৎ করোতি যঃ। 

ভারতে জন্ম মফলং-শ্বাত্বানঃ সন করোতি চ। ৩৩। 

উদ্ধূত্য কোটি পুরুষান বৈকু% যাঁতি নাম্চিতং । 
শ্ীকুষও পার্ধদে। ভূত্ব! সুখ তত্ৈব মোদতে। ৩৪। 
সহোদরান্ ্বতৃত্যাংশ্চ স্ববন্ধ,ন্ সহচারিণং। 

স্বস্তি সমুদ্ধ ত্য ভক্তোযাতি হরেঃ পরং | ৩৫। 
ভম্মাদূ গৃহাণ গিরিজে হরেন্ন্ত্রং জুদুলভিং। 
জপ মন্ত্রং ব্রতে তত্র পিতৃণাং মুক্তিকারণং। ৩১। 

প্রিয়ে ! মনুষ্য যে কৃষ্ণের সেবা করিলে কোটি পিতৃ পুকষের সহিত 
মুক্তি লাভ করে, এই ব্রতে নকলের বাঞ্ছিত প্রদ সেই পরাৎপর শ্রীরুষ্ণেরই 

আরাঙধন1 করিতে হইবে ॥ ৩২॥ 

হরি মন্ত্রই তোমার বাঞ্চনীয় বিষয়ের উপায়, যেবাক্তি এই ভারতে 

ক্ম্থা গ্রহণ করিয়। হরি সেবা! করে, মেই বার্তিই ধন্য এবং সেই বাক্তিই 

স্বীয় জন্ম সার্থক করিয়! থাকে ॥ ৩৩ 

সেই হরি পরায়ণ সাধু বাতি হরি সেবার গুণে স্বীয় কোটি পুকষের 
উদ্ধার করির। অন্তে নিশ্চয় বৈকুণঠধাঁমে গমন পূর্বক শরীফের পার্ষদ 

হইয়। পরম সুখভোগ করিয়! থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 

পার্কতি! হরিতক্ত মহাত্া হরি সেবার ফলে ন্বীয় সঙ্ছোদর ভূতুযু 

ৰন্ধুবর্গ সহচর ও পত্ীকেগ উদ্ধার করিয়া দ্বয়ং হরির পরম পদ লাভ 
করিতে সক্ষম হন । অতএব তুগি হরির সুছুলভ মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক এই 

ব্রতে দীক্ষিত হইয়া পিতৃলোকের মুক্তির কারণ সেই বিষণ, মন্ত্র জপ 

কর ভাছাতে অনায়াসে তোমার মনোরথ পুর্ণ হইবে ॥ ৩৫। ৩৬॥ 



ওয়অ. গণপতিখওয়। ২৩ 

ইত শঙ্করোদেবোগত্বা গিরি জযামহ। 
শীত্র। জাহাবীতীরং হরেন, মনোহরং | ৩৭| 
তন্তৈ দরদ মংপ্রীত্যা কবচং স্তোন্র মংঘুতং | 
পুজ। বিধান নিষমং কথযামাম তাং মুনে। ৩৮। 

ইতি শ্রীব্রক্ধ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ নন্বাদে 
গণপতি খণ্ডে তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 

ভগবান শৃলগাণি পার্ধতীকে এইরূপ কহিয়া তাহার সহিত সত 
জাতুবীতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় তীহ্ছাকে প্রীতি পূর্বক হরির 
মনোহর মন্ত্রও স্তোত্র কবচ প্রদান করিয়! তাহার নিকট পৃজ। বিধান ও 
নিয়ম কীত্ন করিলেন ॥ ৩৭ ৩৮ ॥ 

ইতি রীব্রক্গবৈবর্তে মহাঁপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণগতি খণ্ডে 

তৃতীয় অধ্যায় অন্পূর্ণ। 



২৪ ... ব্রঙ্ষবৈবর্তপুরাণমূ | ৪র্ঘ অ 

চতৃর্থোধ্যায়ঃ | 

মারায়ণ উবাচ। 

শ্রস্থা ব্রত বিধানঞ্ দুর্গা প্রহৃউ মানস । 
সর্বৎ ব্রত বিধানঞ্চ সংপ্রষ্ট, মুপচক্রমে। ১। 

পার্বতুযুবাচ। 

সর্বং ব্রত বিধানং মাং বদ বেদ বিদাম্থর | 
হে নাথ করুণামিন্ধো দীনবন্ধে। পরাৎপর | ২। 
কানি ব্রতোপযুক্তানি দ্রব্যাণি চ ফলানি চ। 
সময়ং নিয়ম ভক্ষ্যং বিধানং তত্ফলছ প্রভো | ৩। 

দেঁহি মহাৎ বিনীতায়ৈ নিযুক্তং সতপুরোহিতং । 
পুষ্পোপহারান, বিপ্রাংশ্চ দ্রব্যাহরণ কিন্করান্ | ৪ 
অন্যানিচোপযুক্তানি মধাজ্ঞাতানিযানিচ। 

সন্নিযোজয তঙ সর্বৎ জ্্রীণাৎ স্বামীশ সর্বদঃ। ৫। 

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! ভগবতী দুর্গাদেবী আশুতোষের মুখে 

এ সমস্ত শ্রবণ পূর্বক পরিতুষ্ট চিত্তে ত্রা্থার নিকট সমস্ত ব্রত বিধান 

জিজ্ঞাস। করিয়। কহিলেন নাথ! আপনি বেদবিদ গণের অগ্রগণ্য, 
কৰণাসিদ্ধু দীনবন্ধু ও পরাৎ্পর রূপে কথিত আছেন, এক্ষণে কপ! 

করিয়! আঁমার নিকট এই ব্রত বিধান সমস্ত কীর্তন ককন ॥ ১। ২॥ 

প্রতে। ! কোন কোন্ দ্রব্য ও কোন কোন্ ফল এই ব্রতের উপযুস্তু, 

কোন্ সময়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহার নিয়ম কিরূপ? 
এই ব্রতের অনুষ্ঠানে কিকি বস্তু ভোজন করিতে হয়? কিরূপ বিধানে 

এই ব্রত সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক এবং উহ্ার ফলই বাকি? তাহ! 
আমার নিকট নির্দেশ ককম, আর আমি আপনার নিকট বিনীতভাবে 



. ধর্থ অ .. গণপতিখগয। ২৫ 

পিতা কৌঁষার কালেচ সর্ধপানন কারকঃ। 
" ভর্তা মধ্যে সুতঃ শেষে ত্রিধাবস্থাচ যোষিতাং। ৬। 

তাতোইশোকঃ প্রাণ তুল্যাং দত্বাসত্ত্বামিনে সুতাহ। 

স্বামী নিরৃতি মাপ্পোতি সংনাস্ত স্বস্ুতে শ্রিয়াং। ৭। 
বন্ধু ত্রয় যুতা যাক্ত্রী সাচ ভাগ্যবতী পরা। 

কিঞ্চিদ্ধিহীনা মধ্য] চ সর্বহীনাইধমাভূৰি | ৮ 
এতেষাঞ্চ জমীপস্থা প্রশংস্তা স1 জগন্্রয়ে। 
নিন্দিতান্যেবু সংন্যস্তা সর্ববমে তত শত শ্রুতং | ৯। 

নিবেদন করিতেছি আপনি আমার এই ত্রত সম্পাদনার্থ সৎ পুরো- 

কত পুম্পোপসহ্থারক ব্রাঙ্ষণগণ ও দ্রব্যের আহুরণে জমর্থ কিস্কর সমুদায় 

নিয়োজিত কৰকন এবং আমার অজ্ঞাত অন্যান্য বিষয় সকল নি্পাদনে 

যত্ববান হউন। ম্বামীই নারীজাতির প্রভু ও সর্ধ বিষয়ের নিম্পাদক 

হুইয়। থাকেন ॥ ৩। ৪৫ ॥ 

নারীজাতির এই রূপ ভ্রিধ! অবস্থা নির্দিউ আছে ষে কমার কালে 
পিতা, যৌবন দশায় পতি ও বার্দক্যে পুত্র নারী জাতিকে সর্বতোভাবে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ॥ ৬॥ 

প্রথমে পিত। প্রাণতুলা। কন্যাকে লালন পালন করিয়া! সৎ পাতে 

সংপ্রদান পূর্বক স্বয়ং নিশ্চিন্ত ও শোক শুন্য হইবে পরে সেই মারী 
পতি কর্তৃক পাঁলিতা৷ হুইয়! যৌবনকাল অতিবান্থিত করিবে অন্তংপর 
তাস্থার বার্ধক্য উপস্থিত হুইলে ন্বামী মেই প্ররিয়াকে পুত্র হস্তে অর্পণ 

করিয়া নিলু তি প্রাপ্ত হইবে | ৭। 
যে নারীর পিতা পতি ও পুত্র এই বন্ধুত্রয় বিদ্যমান থাকেন সে 

পরম ভাগাবতী যাহার একাংশের হানি হয় মে মধ)মা আর যে সর্ঝহথীন। 

হুয় সে অধম! নারী বলিয়। উক্ত হুইয়। থাকে ॥ ৮ ॥ 
বেদে নির্দিউ আছে জগভ্রয়ে যে নারী এবসুত্রয়ের সমীণ্শে অব- 

স্থান করে নেধনা। আর যেনারী অন্যের করে ন্য্ত| হয় সে শোচনীয়! 
বলিয়। নির্দিষ্ট হয় ॥ ৯॥ 



২৬ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণম। ৪র্ঘ অ 

সর্বাত্মা ভগবাং স্তবঞ্ সর্ব সাক্ষীচ মর্ববিৎ। 
দেহি মহাং পুজ্রবরৎ শ্বাত্ম নিবুতি হেতৃকৎ | ১০। 
স্বাত্মবোধান্ু মানেন মহাত্মনি নিবেদিতং | 

সর্ধবাস্তরাভিপ্রীষজ্ঞং বোধজ্ঞং বোধযামি কিৎ। ১১। 

ইত্যুক্তণ পার্বতী শ্রীত্যা পপাতঃ ন্বামিনঃ পদে। 
রূপানিন্ধুশ্চ ভগবান্, প্রব্ত, মুপচক্রমে | ১২। 

আমসাঁদেব উবাচ। 

শৃণ দেবি প্রবক্ষ্যামি বিধানং নিয়ম ফলৎ। 
ফলানি চৈব ড্রব্যানি ব্রতোপ ফেঁশিকানি চ। ১৩। 
বিপ্রাণাং শতক শুদ্ধং ফল পুষ্পোপহারকং। 
কিন্কারাণাঞ্চ শতকং দ্রব্যাহরণ কারক । ১৪ । 

দ্রাসীনাৎ শতক লক্ষং নিযুক্তঞ্চ পুরোহিতং 
সর্ব ব্রত বিধানজ্ঞং বেদ বেদান্ত পারগং। ১৫। 

দেব! আপনিন সর্ধাত্ব। তগবান্ সর্ধসাক্ষী ও সর্ববিদঃ অতএব 

আপনি আমাকে আত্ম নির্বতির হেতুভুত পুত্র বর এদান কৰুন ॥ ১০ ॥ 

এতো ! আপনি মহ্থাত্'» আত্মবোধানুমানে এই বিষয় আপনার 

নিকট নিবেদিত হইল, আপনি যখন সর্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সকলের 

অন্তরাতি প্রায় পরিজ্ঞ/ত হুইতেছেন তখন আর আমি আপনাকে কোন 

বিষয়ে প্রবোধিত করিব? ॥ ১৯ ॥ 

পার্বতী প্রীতি সহকারে পতি আশুতোষকে এই রূপকশ্থিয়া তত্পদে 

পঠিত হুইলে রুপাসিস্ধু ভগবান্ ভবানীপতি তাহাকে সম্বোধন পুর্ববক 

কছ্িলেন দেবি! সেই ভ্রতের বিধান নিয়ম ফল এবং ব্রতোপযোগী 

দ্রবা ও ফল সমুদায়েক্র বিষয় তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 

কর ॥ ১২। ১৩॥ 

দেবি! এই ব্রত নিম্পাদনার্থ ফল পুস্পোপস্থারক শত ব্রাহ্মণ, 

দ্রব্য সংগ্রান্কারক শত কিস্কর ও শত লক্ষ দাসী নিয়োজিত হইবে এবং 



৪র্থ অ গণপতিখণ্ডম্। ২৭ 

প্রবরং হরি ভক্তানাং সর্বকজ্ঞং জ্কামিমাঁং বরং। 
সনঙ কুমারং ম্তুল্যং গৃছাণ প্রত ছেতবে। ১৬। 
দেবি শুদ্ধেচ কালেচ পর নিয়ম পুর্ব্বকং। 
মাঘ গুরু ত্রয়োদশ্যাং ব্রতারস্তঃ শুভঃ শ্রিয়ে 1 ১৭। 

গাত্রং জনির্দমলং কৃত্বা। শিরঃ সংস্কার পূর্বক | 
উপোষ্য পুর্ব দিবসে বস্ত্র প্রক্ষাল্য বতুতঃ॥ ১৮ ॥ 
অর্ঃণোদ্য় বেলায়াং তপ্পাদুণ্থায় সুত্রতী ৷ 

মুখ প্রক্ষালনং কত্বা স্নাত্বা চ নির্মালে জলে ॥ ১৯ ॥ 
আচময যত পুতে। ছি হরি স্মরণ পূর্বকং | 
দত্াঘ্যং হরয়ে ভক্ত্য। গৃহমাগত্য সত্বরৎ ॥ ২০ ॥ 
ধোৌঁতে চ বাঁসসী ধৃত্ব! উপবিশ্যাসনে শুচে। 
আচম্য তিলকং কৃত্বা! নির্ধাপ্য স্ত্বাচ্ছিকং পুনঃ ॥ ২১॥ 
ঘটমারোপণং কৃত্বা স্বস্তিবাচন পুর্ব্বকৎ। 
পুরোহিতম্ বরণং পুরঃ কত্বা প্রযত্বতঃ | 

সন্কপ্পং বেদ বিহিতং ব্রতমে তত সমাচরেত ॥২২॥ 

তুমি মত্তলা সর্ব ব্রতবিধাঁনজ্ঞ বেদ বেদান্ত পারদশর্ণ হরিভক্তগণের 
এধান জ্ঞানিগ্রবর সর্ধজ্ঞ সনৎ্কুমীরকে এই ত্রতে পৌরহ্থিতো বরণ 

করিও তাঁসছাতে সকল নম্পন্ন হুইবে ॥১৪। ১৫।১৬॥ 

দেবি! শুদ্ধকালে নিয়ম পূর্বক এই ব্রতে দীক্ষিত হওয়া! আবশাক। 

মাঘ মাসীয় শুক্লা ত্রয়োদশী ব্রতারস্তের শুভ কাল নির্দিষ্ট আছে ॥ ১৭ ॥ 
ব্রতারস্তের পূর্ব দিনে ব্রতী প্রযত্ব সন্থকারে কেশ সংক্কীর গাত্র 

নিম্মল ও বস্ত্র প্রক্ষালন পুর্নক পবিত্র হুইয়। উপবাসী থাকিবে, পর দিনে 
সে অকণোদয় কালে শয্যা হইতে গাত্রোরথান' করিয়। মুখ প্রক্মালনান্তে 
নির্মল জলে খানও হরি স্মরণ পুণ্বক পবিত্র চিত্তে আচমন করিবে, 
পরে সে সত্বর গৃহে গ্রত্যাগত হুইয়। ভক্তিযোগে হরিকে অর্থ প্রদান 



২৮ ্রন্মবৈবর্তপুরাণষ্। ৪র্থ অ 

ব্রতে দ্রব্যানি নিভ্যানি চোপছারাপি ষোড়শ। 

দেয়ানি নিত্যং দেবেশি কুষগায় পরমাত্মানে ॥ ২৩ ॥ 

আসনং স্বাগতং পাদযমর্থ্যমাচমনীয়কং ॥ ২৪ ॥ 
মধুপর্কম্চ স্বানীয়ং বন্তাণি ভূষণানি চ। .. 
সুগন্ধি পুষ্প ধৃপঞ্চ দীপ নৈবেদ্য চন্দনং ॥ ২৫ ॥ 
যক্রনুতর্চ তাক লং কর্পরাদি-সুবাসিতং । 
দ্রব্যান্যেতানি পৃজায়াশ্চাঙ্গরূপাশি সুনরি ॥ ২১ 

দেবি কিঞ্িদ্বিহনে নৈবাজহানিঃ প্রজায়তে। 
অন্গহীনঞ্চ যু কর্ধ্ম চা হীনোযথা নরঃ। 
অঙ্সহীনে চ. কার্যে চ ফলহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৭॥ 
অফ্টোত্তর শতং পুষ্পৎ পারিজাতস্য বিষগবে। 
দেয়ং প্রতিদিনং দুর্গে স্বাতঝমনোরূপ হেতবে ॥ ২৮ ॥ 

পূর্বক ধেংত বস্ত্র পরিধান করত পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হুইবে। 
ততৎ্পরে নেই ব্রভীললাটে তিলক দান ও আহক ক্রিয়। নির্বাহ করিয়। 

ত্বত্তিবাচনান্তে সযত্বে যথাক্রমে ঘটারোগণ ও পুরোহিত বরণ পূর্বক বেদ 
বিছ্বিত বিধানে ব্রতের সঙ্কণ্প করিবে । এই রূপ ব্রত বিধান নিরূপিত 

আছে ॥১৮। ১৯। ২৯1 ২১। হৎ ॥ 

দেবেশি! ব্রতী ভক্তি সহকারে নিত্য পরাৎপর পরমাত্ম! কুষ্কে 

যোড়শোপচার প্রদান পুর্ধক পৃজ। করিবে ॥২৩॥ 

সুন্দরি! আসন, স্বাগত, পাদা,অর্থা, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্বানীয়। 
বস্ত্র, ভূষণ, সুগন্ধি পুদ্প” ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য চন্দন, যজ্ঞপ্মত্র ও কপ 

রাদি সুবানিত তাল এই সমুদায় পৃজাঙ্গ ঘোড়শোপচার নির্দ্দিট 
আছে । ২৪। ২৫1২৬ 

দেবি! এ সমুদায় বস্তুর কিধিঃৎ হীন হইলে পুজার অঙ্গহানি হয়, 

অঙ্গস্থীন মন্তুষা যেমন শোভ! পায় না, অঙ্গহীন কার্ধ্যেরও তন্জপ শোভ। 
নাই। কার্ধ্য অঙ্গহীন হইলেই ফল হানি হুইয়! থাকে । ২৭॥ 



৪র্থ অ 3 গখলতিখওষ্। ৯ 

শ্বেত চম্পক পুষ্পাণাং লক্ষমন্ষতমীপ্দিতং | 
* প্রদেয়ং হরয়ে ভক্তযা বর্ণ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ২৯॥ 

সহুত্র পত্রং পদ্মানামক্ষতং পুষ্প লক্ষকং। 

ভল্ঞ্যাদেরঞ্ হুরয়ে মুখ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৩০4 
অমুল্য রত রচিতং দর্পণানাং সহঅজকৎ। 

দেয়ং নারায়ণায়ৈব নেত্রয়োদর্ণীপ্তি ছেতবে || ৩১।। 
নীলোশপলানাং লক্ষঞ্চ দেয়ং কষায় ভক্তিতঃ| 

ব্রতাঙ্গ ভূতং দেবেশি চক্ষুষোরূপ হেতবে ॥ ৩২॥ 
হিমালয়োস্তভবং লক্ষ রুচিরং শ্বেত চামরহৎ। 

প্রদ্দেয়ৎ কেশবায়ৈব কেশ সৌন্দর্য হেতবে ॥ ৩৩ ॥ 
অমুল্য রতু রচিতৎ পটব্যানাৎ সহত্রকং | 
প্রদেয়ং গৌপিকেশায় নামিকারূপ হেতবে || ৩৪॥। 

শত পারিজাঁত কুন্ুম প্রদান করিবে ॥ ২৮॥ 
দেবি! ব্রতী জ্থীয় বর্ণ সৌন্দর্য্য লাভার্থে ভক্তিযোগে ভগবাঁন্ 

হরিকে নিত্য অক্ষত লক্ষ শেত চম্পক প্রদান করিবে ॥ ২৯॥ 

ব্রতী মুখ সৌন্দর্য লাভার্থে প্রতিদিন অক্ষত সহত্রপত্র পদ্ম ভক্তি 
পূর্ধবক হুরির প্রীতি কামনায় প্রদান করিবে ॥ ৩০ ॥ 

নেত্রের জোতি লাভের জন্য নিতা অমৃলা রত্বু রচিত সন্থত্র দর্পণ 

ভুতভীবন ভগবান নারায়ণের প্রীতি কামনায় তাহাকে অর্পণ করা 
ব্রতীর কর্তব্য কর্ম ॥ ৩১ ॥ 

দেবেশি ! ব্রতী চক্ষুর সেধন্দর্ধ্য প্রাপ্তির জন্য ভক্তিমান হুইয় নিত্য 

লক্ষ নীলোংপল পরাৎ্পর কষে সমর্পণ করিবে ॥ ৩হ ॥ 
পরিয়ে ! ব্রতী কেশসে+নর্যা লাভ নিমিত নিত্য ভগবান কেশবকে 

হিমালয়োভ্তব লক্ষ কচির শ্বেত চামর প্রদান করিবে ॥ ৩৩॥ 
নাসিকার সৌন্দর্যযলাভার্থ ভগবান গোঁপীনাথের প্রীতির জন্য নিভা 

অমূল্য রত্ব রচিত সহস্র পটব্য তাহাকে অর্পণ করা ব্রতীর কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ 



৩০ ্রঙ্মবৈবর্তপুরাণযু। ৪র্থ অ 

বন্ধক পুষ্প লক্ষঞ্চ দেয়াং রাধেশ্বরায় চ। 
জেস্মাধজাপরহ্যৌম্চৈর বর্ণ সৌন্দর্য্য ছেতবে।। ৩৫ 
। লধলানাৎ লগ দন্ত সৌন্দসা ছেতবে 
দেয়” শ্বোলাকনাথায় শৈলজে ভক্তি পুর্বকৎ || ৩৬ || 
রত্বু গণড.ক লক্ষণ গণ্ড সৌন্দর্য ছেতবে। 
মদীশ্বরায় দ'তব্যৎ ব্রতে শৈলেক্দ্র কম্যকে || ৩৭ | 
রত্বপাশক লক্ষ দেয়ং ব্রন্দেশ্বরায় চ। 
ওনঠাঁধ? স্থল রূপায় প্রাণেশি ভল্তিতো ব্রতে || ৩৮ | 

কর্ণ ভূষণ লক্ষঞ্চ রত্বমার বিনির্শি্মিতং 
দেয়ং সর্দেশ্বরায়ৈর কর্ণ সৌন্দর্য হেতবে।। ৩৯ || 

মাধ্ধীক কলসানাঞ্চ লক্ষ রত বিনির্দিতং | 

দেয়ং বিশ্বেশ্বরায়ৈব স্বর সৌন্দর্যয হেতবে | ৪5 ॥ 
সুধা! পু্ণঞ্চ কুস্তানাং সহত্রং রত নির্মিত | 
দেয়ং কুষ্ণায় দেবেশি বাক্য সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪১॥ 

ব্রতী অধরোষ্ঠের বর্ণ ও সোন্দর্ঘ্য লাভের জনা লক্ষ বন্ধুক পুম্প নিতা 

রাধানাথ ভগবান স্্রীকষে সমর্পণ করিবে ॥ ৩৫ ॥ 

ছে শৈলজে! ব্রতী ভক্তি পরাণ হুইয় দন্ত সেধন্দ্য্য লাভার্থ ভগব।ন্ 
গোলোকনাথকে প্রতিদিন লক্ষ মুক্তা গুদান করিবে ॥৩৬॥ 

শৈল কন্যে! গণ্ড সৌন্দর্য্য লান্তার্থ ব্রতীর নিত্য লক্ষ রত গণ্ডক 
আমার প্রভু ভগবান শ্রীরুঞ্চে সমর্পন করা আবশাক ॥ ৩৭ ॥ 

প্রাণেশ্বরি | ব্রতী ওষ্ঠের অধংস্থলের সৌন্দর্য লাভার্থ প্রত্া্থ ভক্তি 
যোগে লক্ষ রত্ব পাশক ভগবান্ব্রঙ্গেশ্বর হরিতে সমর্পণ করিবে ॥ ৩৮ ॥ 

কর্ণ সৌন্দর্য লান্তের জনা ব্রতীর নিতা রত্বদার বিনির্ল্িত লক্ষ কর্ণ 

ভূষণ পরাৎপর সর্বেশ্বর শ্রীরুষ্ধে অর্পণ করা বিধেয় ॥ ৩৯॥ 

ব্রতী স্বর মাধুর্য লাতার্থ বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যহ রত 
বিনিম্দিত লক্ষ মারীক পূর্ণ কলন নিবেদন করিবে ॥ ৪০ ॥ 



৪র্থ অ গণপতিখওস্ব। ৩3 

রত্ব প্রদীপ লক্ষঞ্* গৌঁপবেশ বিধাঁয়িনে | 
" দেয়ং কিশোর বেশায় দৃষ্টি সৌন্দর্য্য হেতবে | ৪২। 

ধুস্তুর কুন্ুমাকারং রত্ন পাত্র মহত্রকং | | 
দেয়ং গোরক্ষকাঁয়ৈব গল জেন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৩1 
সদ্রত্ুনার রচিত পদ্মনাল সহত্রকং। 

দেয়ং চগ্ডকপালায় ৰা সৌন্দর্য হেতবে ॥ ৭8 ॥ 

লক্ষপ্ধ রক্ত পদ্মানাং কর সৌন্দর্য্য হেতবে। 
দেয়ং গোপাকনেশায় নারায়ণি হরি ব্রতে ॥ 8৫॥ 

অজ,রীয়ক লক্ষণ রভুসার বিনির্শিতহ । 
অঙগুলীনাধ রূপার্থং দেয়ং দেবেশ্বরায় চ॥ ৪৬ | 
মণীক্দ্রসা'র লক্ষঞ্চ শ্বেতবর্ণ, মনোহরং 1 
দেয় মুনীক্্নাথায় নখ সৌন্দর্য হেতবে || ৪৭॥ 

পি 

দেবেশি ! বাক্যের মধুরত! প্রাপ্তির জন্য ব্রতী রত্ব নির্নিত সহত্র 
সুধা পুর্ণ কুস্ত প্রত্যহ পরাত্পর পরমাস্মা শ্লীকুষ্ণে সমপ্পণ করিবে ॥ ৪১ ॥ 

ব্রতী দৃষ্টি সৌন্দর্য্য লাভার্থ নিতা গোপবেশধারী কিশোর বেশ 
ভগনাঁন্ কেশবকে লক্ষ প্রদীপ প্রদান করিবে ॥ ৪হ॥ 

গিলদেশের সেখন্দ্য্য লাভার্থ ব্রতী প্রত্যন্থধুস্তর কুস্ুমীকার স্তর রত 
পাঁচ গৌরক্ষক ভগনান গ্রীক সমর্পন করিবে ॥ ৪৩ ॥ 

প্রিয়ে ! ব্রতী বাহু যুগলের সেধন্র্যা লাভার্থ নিতা উৎরুষ্ট রত্বুমার 
রচিত সুত্র পদ্মনাল চগ্ুকপালক ভগবান শ্রীকুঞ্জে নিবেদন করিপে 888॥ 

হরি ব্রতে নারায়ণি! কর সৌন্দর্য্য লাভা্থ ব্রতী প্রতাহ লক্ষ রত্ত 
পদ্ম গোপীবল্লভ ভগবান হরির প্রীভার্থ নিবেদন করিবে ॥ 8৫॥ 

অঙ্গ,লি সমুদায়ের সৌন্দর্য লাতের জন্য ব্রতী নিত্য রত্বুসর নির্টিত 
লক্ষ অঙ্জ,রীয় সর্ব দেবের ঈশ্বর সনাতন নারায়ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৪৬৪ 

নখরের দীপ্তি লাভার্থ ব্রহী প্রত্যন্ছ অতুৎরুষ্ট মনোছর লক্ষ মণিরত্ব 
মুনীজ্রনাথ ভগবান শ্রীরু্ধে অর্পণ করিবে ॥ ৪৭। 



৩২ শ্নাবৈধর্তগুরাগমূ। ৪র্থ অ 

সাদ্রতুযা'র হারাপণাঁং লক্ষঞ্াভি মনোহয়ং। 

দেয়ং মদূনমোহায় বক্ষঃ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৮॥ 
সুর শ্রীফঙ্গানাঞ্চ লক্ষ্চ সুমনোহরৎ | 

দেয়ং দিদ্ধেন্দ্মাথায় স্তন সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৪৯। 
সদর বর্তুলাকারং পাত্র লক্ষ মনোহরং। 

দেয়ং পদ্মালয়েশায় দেহস্য রূপ হেতবে ॥৫০॥ 

সদ্্তুদার রচিতং নাভীনাঞ্ মহত্রকং | 
প্রদেয়ং পদ্ম নাভায় নাতি সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫১॥ 
সন্্রত্ুমার রচিতং নখচজ্র মহল্রকং। 

নিতথ্ব সৌ নদ্ধ্যার্থঞ প্রদেয়ং চক্ত্রপাণয়ে ॥ ৫২ ॥ 
স্বর্ণ রস্তা স্তস্তানাং লক্ষঞ্চ স্ুমনোহরং | 

প্রদেয় প্রীনিবামায় শ্রোনি সৌন্দর্ধ্য হেতবে ॥ ৫৩ ॥ 
শত পত্র স্থলাজানাং লক্ষ মীন মক্ষতং | 

্রতী বক্ষঃস্থলের মৌনদর্ধা লাতার্থ এতা উৎককউ রত্বনারময় অতি 

মনোহর লক্ষ হার মদনমোহন প্রীকূষে নিবেদন করিবে ॥ ৪৮ ॥ 

স্তন মোন্দর্য্য লাভার্থ প্রতাহ সুপক মনোহর লক্ষ ভ্রীফল সিদ্ধ 
নাথ তগবান্ শ্রীকুঞ্চে অর্পণ করা ব্রভাঁবলস্বিনী রমণীর কর্তবা কর্ন ॥ ৪৯ | 

্রতী দেছের নুগঠন লাভার্থ নিতা উতর রব নির্দিত বর্ভূলাকার 
লক্ষ মনোঙ্ছর পাত্র পন্মাগয়ের অধীম্বর শ্রীকৃষে সমর্পণ করিবে ॥ ৫০ ॥ 

নাভি সেন্দর্যয লাভার্থ ব্রতী প্রভা উত্কূট রত্বুরচিত নাতি সহত্র 

গন্মনাভ ভগবান্ হরিকে প্রদান করিবে ॥ ৫১ ॥ 

নিতম্ব দেশের সেনদর্যয লাভের জন্য নিত্য উৎকৃষ্ট রদ্বমার রচিত 
নছত্র নখচন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে গ্রদান কর! কর্তা কর্ম | ৫২| 

ব্রতকারী শ্রোণি সৌন্দর্য লাভার্থ প্রভা মনোহর সুবর্ণ নির্মিত 
লক্ষ রত্তাত্তত্ত পীনিবাস ভগবান ভীহরিকে প্রদান করিবে | &৩। 



৪র্থ অ গর্পতিধণ্ডম। ৩৩ 

প্রদেয়ং পদ্ম নেস্কায় পাদ সৌন্দর্য্য হেতবে ॥ ৫৪ ॥ 
সুবর্ণ রচিতানাঞ্ খঞ্জনানাং সহত্রকং | 
গতি সৌন্দর্য্য হেতুর্থং দেয়ং লক্গমীশ্বরায় চ ॥ ৫৫ ॥ 
রাজ হংয সহঅঞ্চ গজেন্দ্রাণাং সহঅকং | 
সুবর্ণ রচিতং দেয় হরয়ে গতি হেতবে ॥ ৫৬ ॥ 

সুবর্ণ ছত্র লক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়গায় চ। 

বিচিত্রং রত্বসারেণ মুর সেন্দর্ধ্য হেতবে ॥ ৫৭ ॥ 
মালতীনাঞ্চ কু্ুম মক্ষতং লক্ষমীশ্বরি | 
দেয়ং বৃন্দাবনেশায় হাস্য সৌন্দর্ধ্য হেতবে ॥ ৫৮॥ 
অমুল্য রত লক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়ণায়বৈ। 

সুব্রতে ত্রত পুর্ণার্থং শীল সৌন্দধ্য হেতবে ॥ ৫৯॥ 
স্বচ্ছ স্ফটিক সম্কাশং'মণীন্দ্রসার লক্ষকং ॥ 
দেয়ং মুনীন্দ্রনাথায় মনঃ সৌন্দর্য্য হেভবে ॥ ৬০ | 

ব্রতী চরণ যুগলের সৌন্দর্য্য লাভীর্থ নিত্য অক্ষত অঙ্গান লক্ষ শত 
পত্র স্থলপদ্ম পদ্মনেত্র পরাৎুপর শ্ীরুষ্ে সমর্পপ:করিবে ॥ ৫৪ ॥ 

গমনের সেখন্দর্ধয লাভার্থ নিত্য সুবর্ণ রচিত সহত্্ খন পক্ষী লক্ষী- 
পতি পরমাত্বীকে অর্পণ কর! ব্রতকারীর কর্তব্য কর্ম ॥ ৫৫ ॥ 

আ'র ব্রতী গতি সৌন্দর্ধা প্রাপ্তির জন্য সুবর্ণ রচিত সুত্র রাজহংস ও 
সুত্র গজেক্দর প্রভাহ্থ পরাৎ্পর পরমাত্ব!। হরিকে গরদান করিবে ॥ ৫৬ | 

মস্তকের সৌন্দর্য্য লাভার্থ রত্বমারে ৰিচিত্রীকুত লক্ষ সুবর্ণ ছত্র গ্রত্যছ 
পরমাত্মা নারায়ণে সমর্পণ কর' ব্রতকারীর অবশ্য কর্তব্য ॥ ৫৭ ॥ 

সর্কেশ্বরি ! ব্রতী, হ্থান্য সৌন্দর্য্য লাভার্থ,নিত্য লক্ষ অক্ষত মালতী 
কুলুম, বন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীরুষ্ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৫৮ ॥ 

লুত্রতে ! ব্রতকারী ব্রত পুরণা্ও সচ্চরিত্রত। লাভের জন্য প্রত্যহ 
অআমূলা লক্ষ রত্ব সনাতন নারায়ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৫৯॥ 



৩৪ রন্ষবৈধর্তপুয়াগম্ | ৪র্থ অ 

প্রবালমা'র নঙ্কাশং মণিসার মহতকং | 
দেয়ং কষ্ণায় ভক্ত্যাচ প্রিয়ান্ধরাগ বৃদ্ধয়ে ॥ ৬১ ॥ 

মাণিকামার লক্ষ দেয়ং কষ্ঠায় বততবুতঃ। 

জন্মনঃ কোটি পর্য্যন্তং স্বামি সৌভাগ্য হেতবে ॥ ৬২ ॥ 
কুয়্াণ্ড, নারিকেলঞ্চ জন্বীরং শ্রীফলম্তথা। 
ফলান্যেতানি দেয়ানি হরয়ে পুজ্ হেতবে || ৬৩ ॥ 

রত্বন্দ্রনার লক্ষঞ্চ দেয়ং কয় যতুতঃ। 
অসংখ্য জন্ম পর্যস্তং স্বামিনে ধন বুদ্ধয়ে || ৬৪ 1 

বাদ্যৎ নান! প্রকারঞ& কাংশ্য তালাদদিকং পরৎ। 

ব্রতে সম্প-ত বৃদ্ধযর্থ, শ্রীহরিং শ্রাবয়েদ্ব তী ॥ ৬৫।| 
পায়সং পিকং অর্পি শর্করাক্তং মনোহরং। 
প্রদেয়ৎ হরয়ে ভক্ত স্বামিনে। ভোগ বৃদ্ধয়ে ॥ ৬৬ || 

উ স্পা অপ ্ 

মনের নির্দমালত! লাভের কামনায় ব্রতী নিত্য ম্বচ্ছ স্টিক সঙ্কাশ 

লক্ষ উংরুষ্ট মণিরত্ব মুনীজ্্রনাথ ভগবান শ্রীকুষ্ধে অর্পণ করিবে ॥ ৬০ | 
* প্রিয় ব্যক্তির অনুরাগ রৃদ্ধি লাভার্থ ব্রতকারী তক্তিযোগে এ্রত্যহ 
প্রবালসার ভুলা সহত্র মণিরত পরাৎ্পর শ্রীরুঞ্ধে প্রদান করিবে ॥ ৬১৪ 

ব্রতকারিণী নারী কোটি জন্ম পর্যান্ত স্বামি সেংতাগা লাত্তের কাম- 
মায় নিতা লক্ষ মাণিক্যসাঁর পরণাত্মা! শ্রীকষচে সমর্পণ করিৰে ॥ ৬২ ॥ 

পুল লাভের জন্য সর্ধনিয়ন্ত। সনাতন হরিকে কুয্মাণ্ড নারিকেল 

জন্বীর ৩ জরীফল প্রদান কর] ব্রভাবলম্থিনীর কর্তব্য কর্ম ॥ ৬৩৪ 
ব্রতকারিণী রমণী অসংখ্য জম্ম পর্য্যন্ত পতির ধনব্বদ্ধির কামনার নিত্য 

যত্ব সহকারে লক্ষ রতবসার ভ্রীকুষে। সমর্পণ করিবে ॥ ১৪ ॥ 
ব্রতী ব্রতে সম্পত্তি বন্ধির জন্য প্রতিদিন তক্কি পূর্ধক পরাণুপর 

ক্রীরু্কে কাংস্য করতালাদি নান। একার বাদ্য শ্রবণ করাইবে ॥ ৬৫॥ 

ত্বামির ভোগ ৰঞ্ষির জনা প্রত্যহ ভক্তি সঙ্ছকারে ঘ্বৃত শর্করাক্ত 

মনোহর পারন পিষক দ্বগবান্ হরিকে নিবেদন করা উচিত ॥ ৬৬ ॥ 

লঘল নস র্ ন্ 
সপনণ জরুরী নর ০ লি 

. । এআ 8 এ 
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সুগন্ধি পুষ্প মান্গানাং লক্ষ মক্ষত[মীধ্িভং |. 
* প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত! হরি ভক্তি বিবৃদ্ধয়ে || ৬৭ || 

নৈবেদ্যানি চ গেয়ানি স্বাছ্নি মধুরাণি চ! 
শ্তীরুষ্ প্রীতি প্রাণ্ডর্থং দুর্গে নানা বিখানি চ|1 ৬৮।। 
নান! বিধানি পুষ্পাণি তুলসী সংযুতানি চ। 
শ্ররুষ্ঞ প্রীতয়ে ভক্ত্য। ব্রতে দেয়ানি জব্রতে || ৬৯ ॥ 
্রাহ্মণানাং মহত্রঞ্চ প্রত্যহ ভোজয়েদ,তী। 
স্বাত্মানঃ শস্য বৃদ্ধযর্থং ব্রতে জন্মনি জন্মনি || ৭০ | 

পুষ্পাঞ্জলি শতৎ দেয়ং নিত্যং পূর্ণধ পুজনে | 
প্রণাম শতকং দেবি কর্তব্যং ভক্তি বৃদ্ধয়ে || ৭১ ॥ 

ষয়াসাহশ্চ হুবিষ্যান্ মাসান্ পঞ্চ কলাদিকং। 

হবিঃ পক্ষং জলং পক্ষং ব্রতে ভক্ষেচ্চ জুত্রতে | ৭২।। 

ব্রতী হুরিতক্তি দ্ধির জন্য নিত্য অক্ষত অতীষ্ঠ লক্ষ সুগন্ধি পুস্প- 
মাল! ভক্তি পূর্ধক হরিকে প্রদান করিবে ॥ ৬৭ ॥ 

হর্গে! ব্রতকারী শ্রীরুষ্ের প্রীতি লাভাথ “নিত্য সুন্থাছু মধুর বিবিধ 
নৈবেদ্য পরাৎ্পর ভগবখন্ ভ্ীকষে নিবেদন করিবে ॥ ৬৮৫ 

মুত্রতে ! ভীকৃষ্ষের প্রীতিকামনায় ভক্তিযোগে প্রতাহ তুলমী পত্র 

সংযুক্ত বিবিধ পুষ্প ভগবান্ হরিকে অর্পণ কর ব্রতীর কর্তব্য ॥ ৬৯ ॥ 

ব্রতী জন্মে জম্মে আপনার শস্য বৃদ্ধির জন্য গ্রতাহ সত্ত ব্রাঙ্মণকে 

ভোজন করাইবেন ॥ ৭০ ॥ 

দেবি! ব্রতী ভক্তি বৃদ্ধির জন্য এতিদিন পুজাকাঁলে পরাৎপর 

পরমাত্। শ্রীক্ধে ভক্তিযোগে পূর্ণ শত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়। শতবার 
প্রণাম করিবে । ৭১ ॥ | 

সুব্রতে ! ব্রতদীক্ষিত ব্যক্তি বন্মাস হবিব্যার ভৌজন, পাচমাঁস ফলাদি 
ভোজন) একপক্ষ ঘত ভোজন ও একপক্ষ জলমাত্র পান করিবে ॥ ৭২ || 
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রভু প্রদীপ শতকং বন্ধিং দদ্যাজির নিশং | 
রাতো৷ কুশানং কত্বা নিত্যং জাগরণং ব্রতে || ৭৩ || 
ন্মরণৎ কীর্তনং কেলিঃ শ্রবণং গুহা ভাষণং। 
সঙ্কণ্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়। নিষ্পত্তি হেতবে 1৭8 ॥ 

স্বপ্ন মৈথুনকং ত্যাজ্যং ব্রতে ক্রীড়া]বিশুদ্ধয়ে। 
সম্পর্ণে চ ব্রতে দেবি প্রতিষ্ঠ। তদনস্তরং ॥ ৭৫ ॥ 

ত্রিশতঞ্চ য্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্র সংযুতং | 
সভোজ্যৎ দোপবীতঞ্চ মোপহারৎ মনোহরং ॥ ৭৬ ॥ 
্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহত্রং বিপ্র ভোজমং | 
ভ্রিশতঞ্চ য্ট্যধিকং সহত্রৎ তিল হোমকং ॥ ৭৭ ॥ 
ত্রিশতঞ্চ যষ্ট্যধিকং সহত্র স্বর্ণ মেবচ। 
দেয়৷ ব্রত সমাপ্তোচ দক্ষিণ! বিধিবৌধিতা ॥ ৭৮ ॥ 

ব্রতী স্করি পুজা গছে দিবা রাতি শত রড প্রদীপ গ্রজ্লিত করিয়। 
রাখিবে এবং কুশাঁসনে অবস্থান পূর্বক জাগরিত থাকিবে ॥ ৭৩ ॥ 

ব্রতী ক্রিয়। নিষ্পত্তির কারণ হরি ল্মরণ হরিনাম কীর্তন ছরির কেলি 

শ্রবণ এবং তদীয় গুহ্য ভাষণ সন্কপ্প ও অধ্যবসায় চিন্তা! করিবে ॥ ৭8 ॥ 

দেবি! ক্রীড়া বিলুপ্তির জন্য ব্রতী স্বপ্র মৈথুন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 

করিবে । এই রূপ নিয়মে ব্রত সম্প,ণ হইলে পূর্ণ সংবতসরে এঁ ব্রতের 
প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৭৫ 

ব্রত সমান্তি কালে ব্রতী বষ্টাধিক ভ্রিশত বস্ত্র সংযুক্ত সতোজা 
সৌপৰীভ সোপছার মনোহর ডল্লক দান করিয়। ভ্িশত ঘহ্ট্যধিক 

সহত্ত ব্রাঙ্ষণ ভৌজন করাইবে এবং ত্রিশত যহ্ট্যথিক সহত্র ভিল ছোম 

করিয়। ত্রিশত বষ্ট্যধিক স্বর্ণ দান পূর্বক ব্রতী ব্রাহ্মণকে বিধি বোধিতা 
দক্ষিণ! এদান করিবে ॥ ৭৬1 4৭1৭৮ ॥ 
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অন্যাং সমাণ্ডি দিবসে বখরিষ্যামি দক্ষিগাং। 
এতদ্ব'ত ফলং দেবি দৃঢ়! ভক্তি হরে! ভবেহ ॥ ৭৯| 
হরি তুল্যো ভবেঙ পুত্রে! বিখ্যাত ভুবনত্রয়ে। 
সৌন্দর্য্যং স্বামি সৌভাগ্য মৈশব্যং বিপুল ধনং | ৮০ ॥ 
সর্ব বাঞ্চিত সিদ্ধীনাং বীজ জন্মনি জম্মনি। 
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতং কুরু মহেশ্বরি ॥ ৮১।॥ 
ৃতরস্তে তবিতা সাধী ত্যুজাস বিররাম হ। ৮২ 
ইতি শ্রীবক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে 

গ্ণপতি খণ্ডে ব্রতবিধান নাম চতুর্ধোইধ্যায়ঃ। 

দেবি! ব্রত সমাপ্তি দিবসে অন্যবিধ যে দক্ষিণার বিধি আছে, তাহ 

তোমার নিকট ফীর্ভন করিব। এই ব্রতের ফলে ব্রতীর হরিতে দৃঢ়ানক্তি 
সমুৎপন্ন হয় এবং সে তুবমন্রয়ে বিখ্যাত হরি তুল্য পুত্র লাত করিতে 
পারে। আর'এই ব্রত করিলে নারী জম্মে জনে সের চ্ামি সেভাগ্য 
এশয্য ও বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়৷ থাকে, এমন কি এই ব্রত সমস্ত 
বাঁঞ্ছিত সিদ্ধির বীত দ্বরূপ বলিয়া লোকে নির্দিউ আছে। এই আমি 
তোমার নিকট সমস্ত ব্রত বিধান কীর্ভন করিলাম। মহেম্বরি |! এক্ষণে 

সেই পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান কর, পুক্র লাভ করিতে পারিবে । এই 
বলিয়| দেবাঁদিদের মহাদেৰ মেখনাবলম্বন করিলেন | ৭৯। ৮০৮১।৮২। 

ইতি খ্রীব্রক্ষ বৈবর্তে মহাঁপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি খণ্ডে 

ব্রত বিধান নাম চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



৩৮ রঙ্গ বৈবন্তপুরাণমূ। ৫ম আ 

পঞ্চমোধ্যায়ঃ।, 

নারায়ণ উবাচ। 

শ্রত্বা ব্রত বিধানগ দুর্গা গ্রহ মানস!। 
পুনঃ পপ্রচ্ছ কান্তং স। দিব্যাং ব্রত কথাং শুভাঁং ॥ ১॥ 

শ্রীপার্বত্যুবাচ। 
কিমস্ভুত ব্রতৎ নাথ বিধান ফল মস্তাচ। 

আয় কান্ত কথাৎ ব্রহি ব্রতং কেন প্রকাশিতং ॥ ২ ॥ 

অথ ব্রত কথা। শ্রীমহাদেব উবাচ। 

শতরূপ! মনোঃ পত্তী পুক্র দুঃখেন দুঃখিতা। 
ব্রাহ্মণ স্থান মাগত্য সা ব্রহ্মাণ মুবাচ হ॥ ৩৪ 

শত রূপোবাচ। 

্রঙ্মন কেন প্রকারেণ বন্ধ্যায়াশ্চ সুতো! ভবেহ। 
তন্মে ব্রহি জগন্ধাতঃ সৃষ্ি কারণ কারণা ॥ ৪ || 

হে নারদ! দুর্গ দেবী স্বীয় পতি শিবের নিকট এই রূপ ব্রত বিধান 
শ্রবণ করিয়। পবিত্র ব্রত কধ। পরিজ্ঞাত হইবার জনা পুনর্বার ভীক্বাফে 

জিজ্ঞাস! করিলেন নাথ! কিআশ্কর্যা ত্রত এবং তাহার বিধান ও ফল 

শ্রবণ করিলাম কিন্তু কে:ন ব্যক্তি কর্তৃক এই ব্রত একাশিত হইল এবং 
এই ব্রতের কথ। কি রূপ তাহ! আমার নিকট ব্যক্ত ককন॥১। ২৪ 

মহাদেব কহিলেন দেবি! এক্ষণে ব্রত কথ! বদ্লিতেছি শ্রবণ কর, 

পূর্বে মন্তরপত্বী শতক্বপ1 সন্তান প্রাপ্ত না হওয়াতে ছুঃখিতা হইয়। সর্ব 

লোক পিতামহ ব্রক্মার নিকট আগমন পূর্বক কছ্ছিয়াছিলেন, ছে জগ- 

দ্বিধাতঃ! আপনি স্থন্টি কারণের কারণ, অতএব কি প্রকারে বন্ধার 
পুত্র উৎপন্থ ছয় তাছ। আমার নিকট বর্গন ককন ॥৩|৪। 



৫ম অ গণপতিখগুমৃ। ৩৯ 

মজ্জন্ম নিশ্ফলং ত্রক্ষ শ্ৈশ্বর্যযং ধন-ঘেবচ । 
কিঞ্চিম্ন শোভতে গেছে বিন? পুজ্রেণ পুভ্িণাং || ৫11 
তপোদানোদ্ভৰং পুণ্যং জন্মান্তর জুখাবহুহ। 

দুখদে। মোক্ষদঃ প্রীতি দাত। পুভ্রশ্চ পৃত্বিণাৎ ॥ ৬ ॥ 
পুত্ৰী পুত্র জুখৎ দৃষ্ট। শতাশ্বমেধ তাং ফলৎ। 

পুন্নাম নরক ত্রাণ কারণং লভতে গ্রুবৎ ॥ ৭ ॥ 

পুত্রোপায়ং ষদি বিধে ৰ্দমাং তাপসংসুতাং | 
তদ্ভদ্রং নচেস্তত্র? সহ্ষাস্তামি কাননং || ৮1 
গৃহাণ রাজ্য মৈশ্বর্য্যং ধন পৃথীৎ প্রজাবহাঁং | 
কিমেতে নাবয়োস্তাত বিন। পুত্ৈব পুজিণে ।। ৯॥। 
অপুত্রিণে৷ মুখং দৃষ্টুং বিদ্বাম্ত্রোৎ সহতেহশিৰং 1 
মুখ দর্শয়িতৃং লঙ্জাং সমাবাপ্সোত্যপুত্রকঃ ॥ ১ 11 

০ শীশিশাস 

ছে বিধাতঃ! আমি পুল্রহ্থীন সুতরাং আমার জন্ম এ্বর্সা সম্পত্তি 
সমস্তই বিফল । পুল্তাকাজক্ষী গৃহ্বির পুল্র বিনা কিছুই শোভা পায় না 8৫) 

হে ব্রদ্ধন্! তপসা। ও দ্লান।দি জনিত পুপ্ৰলে জীব জনম্মান্তরে সুখ- 

ভোগ করে কিন্তু গৃস্থী পুভ্তবান্ হইলেই সেই পুত্র হইতে সুখ মোক্ষ ও 

প্রীতি লাভ করিয়। থাকে ॥ ৬ ॥ | 

গৃথী পুক্রমুখ দর্শনম!ত শত অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং পুন্ত্র 

হইতে নিশ্চয়ই পুত্রাম নরক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া খাকে। ৭ ॥ 

হেবিধে! পুল্র বিনা আমি নিতান্ত সম্তপু। হইয়াছি, যদি আপনি 

আমাকে পুর লাতের উপায় বলেন তাছ। হইলেই মঙ্গল, মতুব1 আমি 
ভর্ভার সন্থিত বন প্রস্থান করিব 0৮ ॥ 

ভাতঃ ! আ'মর। যখন সংলায়ের সার পুঁজ মুখ নিরীক্ষণে বিঃ 
থাকিলাম তখন আমাদিগের রাজ্য এম্বর্য ধন ও গ্রজামওল মগ্ডিতা 
পৃথিবীতে শ্রয়ৌজন নাই, আপনি এই অনস্ত গ্রহণ কন ॥৯৪ 

অপুজ্রকের যুখ দর্শনে অমঙ্গল হয়, এই জন্য জানবান্ ব্যন্তি অপু- 



৩৮ বরহ্মবৈবর্তপুরাণমূ। ৫ম 

পথমাধ্যায়ঃ1. 

নারায়ণ উবাচ। 

আতা ব্রত বিধানঞ দুর্গা গ্রহ মানস1। 
পুনঃ পপ্রচ্ছ কান্তং সা দিব্যা ব্রত কথাং শুভাং ॥ ১॥ 

শ্রীপার্বতুযুবাচ। 
কিমস্ভূত ব্রতং নাথ বিধানং ফল মস্যচ। 

অয়ি কান্ত কথা ত্রহি ব্রতং কেন প্রকাশিতং ॥ ২ ॥ 

অথ ব্রত কথা। গ্মহাদেব উবাচ। 

শতরূপ! মনোঃ পত্তবী পুত্র দুঃখেন দুঃখিতা। 
ব্রাহ্মণ: স্থান মাগত্য সা ব্রহ্মাণ মুবাঁচ হ॥ ৩॥ 

শত রূপোবাচ। 

ব্রহ্মা কেন প্রকারেণ বন্ধ্যায়াশ্চ জুতো! ভবেহ। 

তন্মে ব্রুহি জগন্ধাতঃ সৃষ্টি কারণ কারণা ॥ ৪ | 

হে নারদ! ছুর্গ। জ্েবী স্বীয় পতি শিবের নিকট এই রূপ ব্রত বিধান 

শ্রব করিয়। পবিত্র ব্রত কধ। পরিজ্ঞাত হইবার জনা পুনর্ধার ভীাঙ্বাকে 

জিজ্ঞাস। করিলেন নাথ! কিআশ্তর্যা ত্রত এবং তাহার বিধান ও ফল 

শ্রবণ করিলাম কিন্তু কেন ব্যক্তি কর্তৃক এই ব্রত একাশিত হুইল এবং 
এই ব্রতের কথ! কি রূপ তাহ! আমার নিকট ব্যক্ত কন ॥১। ২৪ 

মহাদেব কহিলেন দেবি! এক্ষণে ব্রত কথ! বন্লিতেছি শ্রবণ কর, 

পূর্কে মনুপত্বী শতরূপ] সপ্তান প্রাপ্ত ন! হওয়াতে হুঃখিতা হইয়! সর্ব 
লোক পিতামহ ব্রজ্ষার নিকট আগমন পূর্বক কহছিয়াছিলেন, ছে জগ- 
দ্বিধাডঃ! আপনি স্থন্টি কারণের কারণ, অতএব কি প্রকারে বন্ধার 
পুত্র উৎপন্ন ছয় তাছ। আমার নিকট বর্ণন ককন | ৩। ৪1 



৫ম অ গগপতিখগুমৃঃ ৩৯ 

মজ্জন্ম নিত্ষালং অক্ষ শ্লৈশব্ধ্যৎ ধন-মেবচ 
* কিঞ্চিম্ন শোভতে গেছে বিন! পুজ্রেণ পুজিণাৎ ॥ ৫ | 

তপোদানোক্ডবং পুণ্যং জন্মান্তর জুখাবহুহৎ | 

সুখদে মোক্দঃ প্রীতি দাত। পুভ্রশ্চ পুত্বিণাৎ ॥ ৬ ॥ 

ুত্রী পুত্র জুখৎ দৃষ্ট। শতাশ্বমেধ তাং ফল । 
পুন্নাম নরক ত্রাণ কারণং লভতে গ্রুবহ ॥ ৭ ॥ 

পুত্রোপায়ং ষদি বিধে ৰদমাং তাপসংসুতাং | 
তদ্ব ভদ্রং নচেন্তত্রণ সহ্ষাম্তামি কাননং ॥ ৮1 
গৃহাণ রাজ্য মৈশ্বর্ধ্যং ধনং পৃথীৎ প্রজাৰহাং। 
কিমেতে নাবয়োস্তাত বিন। পুই্ৈব পুত্িণে। || ৯॥। 

অপুত্বিণো মুখং দৃষ্টং বিদ্বাম্ত্রো সহতেৎশিৰং । 
মুখৎ দর্শয়িতৃং লঙ্জাং সমাবাপ্সোত্যপুত্রকঃ ॥ ১ || 

হিসি তিসফ্প 

ক্ষেবিধাতঃ! আমি পুল্রহ্থীন সুতরাং আমার জন্ম এম্বর্সয সম্পত্তি 
সমস্তই বিফল। পুভ্রাকাজক্ষী গৃির পুল্র বিন! কিছুই শোভা পায় না 8৫8 

ছে ব্রদ্ষন্! তপসা। ও দান।দি জনিত পুপাবলে জীব জকম্মান্তরে সুখ- 

ভোগ করে কিন্ত গৃষ্থী পুভ্রবান্থ হইলেই সেই পুক্র হইতে সুখ মোক্ষ ও 

প্রীতি লাভ করিয়। থাকে ॥ ৬ ॥ এর 

গৃহী পুক্রযুখ দর্শনমত শত অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং পুন্ত্র 

হইতে নিশ্চয়ই পুত্রাম নরক হইতে পরিত্রাণ প্রাশ্ত হইয়া খাকে॥খ 

হেবিধে! পুল্রবিনা আমি নিতান্ত সম্তপ্ত। হহয়াছি, যন্দি আপনি 

আমাকে পুজ্র লাতের উপায় বলেন তাছ। হুইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি 
ভর্ভার সন্থিত বন প্রস্থান করিব ॥৮ ॥ 

তাতঃ! আমর যখন সংলার়ের সার পুর যুখ নিরীক্ষাণে বিড 
থাঁকিলাম তখন আমাদিগের রাজ্য এই্বরধা ধন ও প্রজামওল মণ্ডিভা 

পৃথিবীতে গ্যয়োজন মাই, আপনি এই জনস্ত এছণ ককম ॥৯॥ 

অপুক্রকের মুখ দর্শনে অমঙ্গল হয়, এই জন্য জানবান ব্যক্তি অপু- 



৪০ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণম | €ম অ 

অথবা গরলং ভুক্ত। প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং। 
্বপুত্রাইপুত্রমশিবৎ গৃঁহাণ জ্ত্রী বিহীনকং || ১১॥| 
ইত্যেব মুক্ত। সা সাক্ষাদ্বহ্ষণশ্চ রুরোদহ। 

কপানিধিশ্চ তাং দৃট। প্রবক্ঞ, মুপচক্রমে ॥ ১২॥ 
ব্রন্ষোবাচ। 

শৃণ্ বগুসে প্রবক্ষ্যামি পুত্রোৌপায়ং জুখাবহং। 

সর্বৈশ্ব্্যাদি বীজঞ্চ সর্ব্ব বাণ প্রদং শুভং | ১৩। 
মাধ শুরু অ্রয়োদশ্যাং ব্রতমেতশ্ জুপুণ্যকং | 

কর্তব্যং শুদ্ধকালে চ কুষ্ণারাধ্যঞ্চ সর্বদং || ১৪ ॥ 
সম্থগুসরঞ্চ কর্তব্য সর্ব বিদ্ব বিনাশনহ। 
বেদেোকানি চ দ্রব্যানি ব্রতে দেয়ানি স্ুরতে | ১৫|। 

জ্রকের মুখ দর্শন করেন না। অপুত্রক বাক্তি নিজেও মুখ দেখা ইতে 
লজ্জ। প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ | 

বিধে! আমি পুভ্রহ্ীন। ছইয়! জীবন ধরণ করিব না, হয় বিষ- 

ভোজন ন। হয় অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ তাগ করিব, আপনি শ্রী 

বিশ্বীন অপুভ্রক অমঞ্জল জনক স্বীয় পুত্রকে গ্রঙ্ণ করিবেন ॥ ১১ ॥ 

এই বলিয়! মন্তুপত্বী শতরূপ। ব্রহ্মার সমক্ষে রোদন করিতে লাগি- 
লেন। ভগবান ব্রক্ম। শহকে এই প্রকার হুঃথিত। দর্শনে দয়াপ্রচিত্তে 
কনছিলেন বসে! এক্ষণে আমি তোমার নিকট পুভ্র লাভের সুখাবছ 

উপায় কীর্ভন করিতেছি শ্রবণকর। সেই উপাঁয়ে সমস্ত এশ্বর্ধা লাভ 
ও সকল বাগ! পরিপুর্ণ হুয় ॥ ১২। ১৩ 

বসে ! মাঘ মাসীয় শুক! ত্রয়ৌদশীতে সুপুণযক নামক ব্রতের অন্ু- 
্ান করিতে হুইবে। শুদ্ধ কালে এ ব্রত গ্রহণ করা আবশ্যক। পরাৎ- 
পর পরমাত্ম! কৃষ্ঙ এই ব্রতের আরাধ্য দেব, এই ব্রতাচরণে ব্রতী সর্ব- 
মিদ্ধি লাভ করেয়। থাকে ॥১৪॥ 

সুবতে! সংবতৎ্মর এই অর্ধ বিশ্ব বিনামন ব্রত করা কর্তব্য। 
ইহাতে যেযে বস্ত প্রদানকর1 আবশ্যক নেগগে তাহা নিরূপিভত আছে ॥১৫ ॥ 
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ব্রতঞ্চ কাপাধোজং সর্বারাক্চিত সিদ্বিনং |. 
কত্বা পুত্রং লভ গুভে বিষ তুল্য পরাক্রেমং | ১৬।| 
্রহ্মণম্চ বচঃ শ্রুত্ব! সাকুত্ব। ব্রত মুভ্তমং। 
প্রিয়ব্রভোত্তানপাদৌলেভে পুত্র! মনোহরেখ || ১৭ | 
ব্রতং কত্ব! দেব হৃতী লেভে সিদ্ধেশ্বরং সুতং 
নারায়ণাংশং কপিলৎ পুণ্যকং পুণ্যদং শুভং || ১৮ || 
অরুন্ধতীদৎ কৃত্বাতু লেভে শক্তি, সুং শুভা। 
শক্তি কান্তা বৃতং ক্বত্বা সুতং লেভে পরাশরং || ১৯ | 
অদ্দিতিশ্চ ব্রত্তং ক্লত্বা লেভে বামনকং সুতং | 
শচী জয়ন্তং পুভ্র্ লেভে ক্ত্বে দমীশ্বরী ॥ ২০ ॥ 
উত্তানপাদ্ পত্ীদং ফ্ত্ব] লেভে গ্রুবং সুতং | 

কুবের জায়! কত্েদং লেভে চ নল কুবরৎ ॥ ২১ ॥ 

ভদ্র! এই ব্রতের বিখি বেদের কাগ্নশাথায় উক্ত আছে, এই ত্রতা- 
চরণে সর্বন্সিদ্ধি লাত ও সকল বা! পরিপূর্ণ হয়, অতএব তুমি এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান কর, বিঝু তুল্য পরা ক্রম শালী পুত্র লাভ করিতে পারিবে ৪১৬ ॥ 

মন্ুপত্বী পতরূপ! শ্বশুর ব্রক্মার এই উপদেশ শ্রবণে সেই পুগ্যক 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়। তৎ ফলে প্রিয় ব্রত এবং উত্তানপাদ নামক 
মনোহর যুগল সন্তান লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭॥ 

পার্বডত়ি ! জেবন্থতী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নারায়ণের অংশ- 
জাত সিদ্ধেশ্বর পুণ্য প্রদ পবিত্র কর্পল দেবকে পুত্ররূপণে ্াণ্ড হন ॥১৮॥ 

দেবি! নপিষ্ঠপত্থী অকন্ধতী এছ ত্রতাচরণে শক্তি, ন'মক পুর লাভ 

করেন এবং শক্তিপত্বী এই ব্রতানুষ্ঠানে পরাশর নামক পুল প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। ১৯॥ 

ঈশ্বরি। দ্বেব জননী অঙ্গিতি এই ব্রত সাধন করিয়। বামন দেবকে 
পুজ্রক্ূপে লা করেন এবং ইন্দ্র পন্ধী শচী এই ব্রতানুষ্থীনে জয়ত্ত নামক 
পুত্র প্রা হহয়ছিলেন ॥ ২০। 

৬ 
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সু্য্য পত্বী মনুং লেভে কত্বেদং ব্রত মুতমং | 
অত্রি পত্তী তং চক্দ্রং লেভে কত্ত মুত্তমৎ ॥ ২২ & 
লেভে চাঁজীরসঃ পত্বী রুত্ববেদং ব্রত মুভ্তমং |. 
রৃহল্পতিং সুরগুরুং পুজ্র মস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৩ ॥ 

ভূগোর্ভার্য্য। ব্রতং কৃত্বা লেভে দৈত্য গুরুং জুতং। 
শুক্রং নারায়ণাংশঞ্চ সর্ব তেজন্যিনাৎ পরৎ ॥ ২৪ ॥ 
ইত্যেবং কথিতং দেবি স্ত্রভানাৎ ব্রত মুত্তমং | 
ত্বমেব কুরু কল্যাণি হিমালয় সুতে শুভে ॥ ২৫ ॥ 
সাধ্যং রাজেজ্জ পতীনাং দেবীনাঞ্চ জুখাবহং। 
ব্রতমেতম্মহা সান্থি সাধীনাহ প্রাণতঃ প্রিয়ং ॥ ২৬ ॥ 
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন স্বয়ং গোপাক্তনেশ্বরঃ| 

ঈশ্বরঃ মর্বব দেবানাৎ তব পুত্রে। ভবিষ্যতি ॥ ২৭॥ 

উত্তানপাদ মন্ছিষী সুনীতি এই ব্রত সাধন করিয়। মহাত্মা! ধ্রুবকে 

পুল রূপে লা করেন এবং কুবের পত্বীও এতদনুষ্ঠানে নলকুবরকে পুত্র- 

রূপে প্রাণ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ 

ুর্ধ্য পত়ী সবর্ণ। এই ব্রতাঁচরণ ফলে সাবর্ণিক নামক মনুকে পুল্তরূপে 
এাপ্ত হন এবং অত্রিপত্বী অনস্য়াগ এই ব্রতানুষ্ঠানে চক্দ্রকে পুক্ররূণে 

লাভ করিয়াছেন ॥২২॥ 

অঙ্গিরার পত্বী এই ব্রত সাধন করিয়। ভাহার ফলে সুরগুক বৃছস্প- 

তিকে পুজ্ররূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ২৩॥ 

দেবি! ভূগুর পত্বী এই পুণ্যক ব্রত সাধন করিয়! তৎ্ফলে নংরায়ণের 

অংশজাত তেজন্দী দৈত্য গুৰু শুক্রাচার্যযকে লাভ করেন | ২৪ | 

দেবি! এই আমি সনস্ত ব্রতের মধ্যে উত্রুষ্ট ব্রত তোমার নিকট 

কীর্তন করিলাম। কল্যাণি! এক্ষণে তুমি এই ব্রত সাধন কর।। ২৫।। 

মহ্থা সাধি! এই ব্রত রাজেজ্্রপতীগণের ও দেবীগণের সাধ্য, এই সুখা- 

বহু ব্রত সার্ধী রমণীগণের প্রাণ হইতে প্রিয় বলির।নির্দিষউ আছে ॥ ২১৪ 



€ম অ গগগতিখণ্ডয়। ৪৩ 

ইত্যুকত।1 শঙ্কর শু বিররমিচ নারদ । 
_ ব্রতগ্চকার সা দেবী প্রহাউ শঙ্করাজ্ঞয়! ॥ ২৮ ॥ 

ইত্যেবং কথিতং সর্বং কিস্তুযঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। 
অখদং মোক্ষদং সারং গণেশ জন্ম কারণং ॥ ২৯ | 

ইতি শ্রীব্রগ্ষবৈবর্তে মাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে ব্রতকথ। প্রকরণং নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ। 

দেবি! তুমি এই ব্রতাচরণ করিলে তং প্রভাবে সর্বদেবের ঈশ্বর 
গোপীনাথ পরমাত্ম। ক ন্বয়ং তোমার পুত্রল্পপে অবতীর্ণ হইবেন 11২৭।! 

ভগবান্ শঙ্কর প্রিয়া পার্বতীকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়! 

মেঠনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে সেই তগবতী ছূর্গা দেবী শঙ্করা্ঞায় 
এই পুণাক ব্রত সাধন করিয়াছিলেন ॥ ২৮ 

হেনারদ! এই আমি তোমার নিকট গণেশ জন্ম কারণ সুখ মোক্ষ- 

গুদ নার বিষয় সকল কীর্তন করিলাম, এক্ষণে অন] যাঁহ! শ্রবণ করিতে 
বা! হয় ব্যক্ত কর আমি তাহ! বিশেষ বর্ণন করিব || ২৯।। 

ইতি ভীব্রক্মবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণগতি খপ্ডে 
ব্রতকথ। একরণ নাম পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ। 

শৌমক উবাঁচ। 

নায়াগ়ণ বচঃ শ্রন্থা নারে হষ্উ মানসঃ | 
কিং পপ্রচ্ছ পুনঃ সাধে! তষ্মে জ্রহি তপোখন ॥| ১।। 

সুভ উবাচ । 

নারায়ণ বচঃ শ্রুত্বা নারদে। হষ্ট মানসঃ। 
ব্রাতারস্ত বিধানঞ্চ সং প্র, মুপ চ ক্রমে ॥| ২৭। 

নারদ উবাচ। 

কুতং কেন প্রকারেণ ব্রত মেতশ শুভ। বহং। 
তন্মে ভ্রহি মুনি শ্রেষ্ঠ পার্বত্য ভর্ভ,রাজঞয়া | ৩।| 
ললাভ জন্ম গোপীশঃ তেন ব্রত যা ব্রতে | 
্হ্ষান কেন প্রকারেণ তন্নঃশংলিতু মর্হসি ॥ ৪ ॥ 

নারায়ণ উবাচ। 

কথকতা কথাং দিব্যাং বিধানঞ্চ ব্রতম্ত চ। 

স্বয়. বিধাতা তপসাং জগাম তপসে শিবঃ ॥ ৫॥ 

এই বাক্য শ্রবণে পুলকিত হুইয়। তাকে কি জিজানা করিলেন তাস! 
আমার নিকট কীর্তন কর | ১।| 

শত কহিলেন ভগবন! দেবর্ষ নারদ নারায়ণ খধির মুখে এ 

বভান্ত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়। তাহুকে এ ব্রত বিধান জিজ্ঞান। করত 
কহিলেন, যুনিবর ! ভর্তা পশুপতির আজ্ঞীত্রমে পার্বতী কি রূপে সেই 

শুখাবহু ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাছ৷ কর্তৃক এ ব্রত আচরিত 

হইলে গোপীবল্পভ তগবান্ শ্রীরু্ণ কি রূপে জবা পরিগ্র্থ করিলেন তাহ! 
আমার মিকট বর্ণন ককন।। ২1 ৩1৪।। 

প্রসপসপ প্প 

কুলপতি শেখনক কহিলেন হে সত! দেবর্ষি নারদ নারায়ণ খষির 
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হরে রারাধন বাগে! মুর্তি ভেদ ধরে! হরিঃ | 
হরি ভাবন শীলশ্চ হরি ধ্যান পরায়ণঠ ৬ ॥ 
পরমানন্দ পুর্ণশ্চ জ্ঞানানন্দঃ সনাতন: | 
দিবা! নিশং ন জানাতি হরি মন্ত্র বহিঃ আ্রন ॥ ৭॥ 

প্রহউ মনসা দেবী পার্ধতী ভরত রাজ্ঞর়। 
কিন্কপান প্রেরয়। মাস বিপ্রাৎশ্চ ব্রত হেতবে ॥ ৮ ॥ 
আনীয় সর্ব ভ্্ব্যানি ব্রতোপযেখুগিকানি চ। 

. ব্রতৎ কর্তঙ সমারেভে শুভদা সা শুতক্ষণে ॥ ৯ 

সনত্কুমারে। ভগবানাজগাম বিধেঃ সুতঃ। 
মুর্তিমাং স্তেজসাংরাশিঃ প্রত্বলন ব্রহ্ম তেজসা ॥ ১০ ॥ 

ব্রহ্মা জন্মীম হৃষঈউশ্চ ব্রহ্ম লোকাৎ সভার্যযকঃ। 

নারায়ণ খমি কহিলেন হছে নারদ! ব্যয়ং তপস্যার বিধান কর্ড 

দেবাদিদেব মহণঙ্েব পার্ধতীর নিকট পুণাক ব্রভের বিখি ও পবিত্র 

ব্রতকথ কীর্ভন করিয়। তপন্যার্থ তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন ।। &॥ 

তগঃ সাধন কালে সেই পরমানন্দ পুর্ণ জ্ঞানানন্দময় সনাতন শঙ্কর 

হরির মূর্ভিভেদমাত্র হইয়। গ হরির আরাধনা য় ব্য গর, হরি চিত্তনে. চ্ফির 
চেভাঁঃ হরি ধ্যান পরায়ণ হইয়? ছরি মঙ্ধ্ম ল্মরণ পূর্বক অবস্থান করিতে 

লাগিলেন, তৎ্কালে তিনি হরি সাধনে এরূপ তদ্দাতচিত্ত হু ইয়াছিলেন 
ফে তখন দিব] রাত্রি কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারেন পাই ।.৬।৭|| 

এ দিকে পার্বতী দেবী ভর্তার আজ্ঞানুলারে প্রীতমনে ব্রত সাধনের 
উপযোগী দ্রবা সমুদায়ের আছরণার্থ কিগ্করগণকে গ্রেরণ এবং পরিচারক 
ব্রাহ্মণগণকে পুষ্পাদি আহরণে নিযুক্ত করিলেন। তৎণপরে সমস্ত 

ব্রতোপবুক্ত গ্রুবা সমাগত ছুইলে সেই সর্বমঙ্গল! হর্গী শুতক্ষখে সেই 
ব্রতারস্ত করিলেন ।1 ৮। ৯।। 

তৎকালে মূর্তিমান তেজোরাশি ত্রক্ষতেজে জাঙ্বল্ামান বিধি পুত্র 

ভগবান্ সনৎকুমার,তথায় সমাগত হইলেন || ৯০|। 
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অতি ত্রস্তেহি ভগবানাঁজগাম মহেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥ 
বিষ: ক্ষীরোদ শায়ী চ স লন্্মীকম্চতুভূজঃ। 
ভগৰাঞ্জগতাং পাতা শান্ত! ভর্তা সপার্ষদঃ ॥ ১২ ॥ 
বনমাল। ধরঃ শ্যামো৷ ভূঘিতো রত ভূষগৈঃ। 
মহা দত্ত ত সম্ভারো রদ্ুধানেন নারদ ॥ ১৩। 
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কপিলশ্ট সনাতনঃ |: 
আজ্জরিশ্চ ক্রতুর্হ'সী বোঢ়ুঃ পঞ্চ শিখোরুণিঃ ॥ ১৪ | 
যতিশ্চ সুমতিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ সহানুগঃ | 
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ অভ্রিশ্চ ভৃগুরজিরাঁঃ ॥ ১৫॥ 
অগস্ত্যশ্চ গ্রচেতাশ্চ দুর্ববানাশ্চ্যবন স্তথ]। 
মরীচিঃ কণ্টপঃ কণে জরখকারম্চ গৌঁতমঃ॥ ১৬ ॥ 
বৃহস্পতি রুতথ্যশ্চ সন্বর্তঃ সেরভি স্তথা। 
জাবালোত্বমদগ্নিশ্চ জৈগীষব্যশ্চ দেবলঃ ॥ ১৭ ॥ 
গোঁকামুখো বক্ররথঃ পারিভদ্রঃ পরাশর?। 

বিশ্বামিত্রে! বামদেব খধ্যশৃজো বিভাগুকঃ ॥ ১৮॥ 

এ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্ম। তার্ধ্যার সহিত হৃব্টমনে সেই ব্রত স্থানে 

আগমন করিলেন এবং ভগবান্ মহ্েশ্বরও অতিত্রস্ত হুইয়া তথায় উপ- 
নীত হইলেন || ১১।। 

ক্ষীরোদশায়ী বিষুণ তথায় আগমন করিলেন এবং জগৎ্পাড। রর 
শান্ত! সর্ব প্রভু বৈকু্ঠ।(ধিগতি চতুভূজ নারায়ণ লক্ষমীদেবী ও পার্ষদ- 

গণের সন্ধিভ সেহ স্থানে উপনীত হইলেন || ১২1) 

বনমাল। বির।জিত নান। রত্বু ভূষণে বিভুষিত শাম কলেবরন ভগবান 

শ্ীকঞ্জ মহ! সস্তু সপ্ভ'রে রতুধানে তথায় আগমন করিলেন ॥ ১৩॥ 

সনক, সনন্দ, ননাওন, আলনুরি, ক্রতু, ছংসী, বোঢু, পঞ্চশিখ+ অৰণি 
যতি, সুমতিঃ শিব্যগণ সমস্থিত বশিষ্ঠদেব, পুলহ। পুলভ্ডা, অব্রি, ভূগ্। 
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মার্কগেয়ো মৃকগুঞচ পুফরো ।লোয়স স্তথা। 
কোঁঙসোবৎসন্চ দক্ষম্চ বালামিরঘমর্রণঃ ॥ ১৯ ॥ 
কাত্যায়ণঃ কগাদশ্চ পারিনি শাকটায়ণঃ। 
শঙ্ক,বাপিশনিশ্চৈব শাকল্যঃ শঙ্াএবচ ॥ ২* ॥ 
এতে চান্যেচ বহুবঃ সশিষ্যা মুময়ে। মুনে। 

আবাঞ্চ ধর্ম পুত চ নর নারয়ণে! রমৌ। 1 ২১॥ 
দিকপালাশ্চ তথ। দেবা যক্ষ গন্ধার্ব কিষ্টরাঃ। 
আজম পর্ধতাঃ সর্ব নগণাঃ পার্বতী ব্রতে ॥২২॥ 

হিমালয়; শৈলরাজঃ সাঁপত্যশ্চ সভার্য্যকঃ।; 
সগণঃ পানুগশ্চৈব রত্বু ভূষণ ভূষিতঃ ॥ ২৩॥ 
মহাসভ্ভ ত সম্ভার! নান দ্রব্য সমস্থিতঃ। 
মণি মাণিক্য রত্বানি ব্রতোপযৌগিকানি চ ॥ ২৪ ॥ 
নান! প্রকার বস্তুনি জগতাং দুল ভানি চ। 
লক্ষঞ্চ গজ রত্বানামশ্বরতুৎ ত্রিলক্ষকং ॥ ২৫ ॥ 

অন্দর, অগস্ত্য, প্রচেতা। ছুর্মাসা, চ্যবন, মরীচি, কশাপ, কণু, জরৎকাক, 

গ্েংতম, বূহুল্পতি। উতথা, সন্বর্ভ, লৌভরি, জাবালি, জমদগ্সি, সৈগীষনয, 
দেবল, গোকামুখ, বক্ররথ, পারিভদ্র, পরাশর, বিশ্বীমিত্রঃ বামদেৰ, 

খব্যশ্ল্গ, বিভাগু ক, মার্কগেয়, মৃকণু, পুক্ধরঃ লোমশ; কৌৎস্, বৎস, দক্ষ, 

বালাগ্রনি, অঘমর্ষণঃ কাত্য।য়ন, কণাদ, পাণিনি, শাকটায়ণ, শঙ্কু, বাপিশনি, 

শাকল্য, শঙ্খ, ও অন্যানা মুনিগণ স্তীয় স্বীয় শিষাগণ সমভিব্যাঙ্থারে সেই 

পার্বতী ব্রতে আগমন করিলেন এবং নর নারায়ণ নানক আমরাও 

উভয়ে তথায় উপনীত হুইলম ॥ ১৪।১৫।১৬1১৭।১৮।১৯।/২০.২১ |. 
দেব ঘক্ষ গল্ধর্ব কিন্নরগণ দিকপালগন এবং পর্বতাধিষ্ঠাভ! দেবগণ 

সমুদায় ্গণে পরিবৃত হইয়া এ পার্কাতী ব্রতে আগমন করিলেন ॥ ২২ ॥ 

অনস্ত রত্বের আকর টৈলরাজ হিমালয় রত ভুষণে বিভূষিত ও নান! 
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দশ লক্ষং গবাৎ রদ্বং শত লক্ষং ছুবর্ণকং। 
রুচকানাং হীরকাণাং ক্পর্শানাঞ্চ ভখৈব চ ॥ ২৬॥ 
মুক্তানাঞ্চ চতুলক্ষং কৌস্তভানাং সহত্রকং | 
সুস্বাদু মিউ দ্রব্যাণাং লক্ষ ভারাণি কৌঁতুকী। 
অনন্ত রত প্রভব আজগাম সুতাত্রতে ॥ ২৭ ॥ 

ব্রাহ্মণামনবঃ সিদ্ধানাগ! বিদ্যাধরাস্তথা। 

ভিক্ষাবাভিক্কুকাস্চৈব বন্দিনঃ পার্বতী ব্রতে ॥ ২৮॥ 
বিদ্যাধরী নর্তকী চ নর্ভতকোহগ্মরমাংগণ1ঃ | 
নানা বিধা বাদ্য ভাগ আজগ্মুঃ শিব মন্দির ॥ ২৯॥ 
টকলাস রাজমার্শঞ্চ চন্দনেন সুসংক্ষতৎ | 
আত্ত্র পল্লব সুত্রাক্ত কদলীস্তস্ত শোভিতং ॥ ৩০ ॥ 
দু্র্বা ধানা পর্ণ লাজ ফলপুম্প বিভূধিতং | 
নির্ট্মিতৎ পদ্মরাগেন দদৃশু স্তে গ্ুণা মু || ৩১ ॥ 
উচ্চঃ নিংহাসনেঘেতে পুজিতাঃ শঙ্করেণ চ। 

দ্রবা সমস্বিত হুইয়। ব্রতোপযুক্ত অসংখা মণি মাণিক্যাদিরত্ব সর্ব জগ- 

তের মধো নান। প্রকার বস্তু, লক্ষ গজরতৃ ভ্রিলক্ষ অর্বরত্ব দশলক্ষ গোরত্ 

শতলক্ষ সুবর্ণ চতুল ক্ষ কচকহ্থীরক স্পর্শমণি ও মুক্তা সহত্র ফৌস্তভমণি এবং 
লক্ষতার নুম্বাছু মিউ দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক পুত্র ভার্ধ্য। অনুচর বর্গ ও বান্ধবগণ 
সছিত কন্যার ব্রতস্থানে আমিলেন ॥ ২৩1 ২৪1 ২৫ ২৬। ২৭ 

ব্রাহ্মণ মনু সিদ্ধ নাগ বিদ্যাধর সন্ালী ভিক্ষুক ও স্ততিপাঠকগণ 
তধায় ষমাগত হছুছলেন এবং বিদ্যাধরী নর্ভকী অপ্নরোগণ ও বিবিধ 
বাদিত্র বাদক সমুদদায় শিব মন্দিরে আগমন করিলেন ॥ ২৮। ২৯ ॥ 

তৎ্কালে উকলালধামে সমাগত সকলেই, টকলাস পর্বতের পথ 

চন্দন দ্বার! স্থুলংন্কৃত সুত্র গ্রথিত আত্ত্পল্লব ৪ কদলী স্তত্তে সুশেধভিত 
দুর্ব। ধান পর্ণ লাজ ও ফল পুণ্পে বিভুবিত ও পদ্মরাগ মণিতে দেদীপ্য- 

মান দর্শন পৃর্কবক পরমানন্দ্র প্রাপ্ত ছইতে লাগিলেন 4 ৩০ । ৩১ ॥ 
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কৈলাল বাদিনঃ সর্ষে পরমানন্দ সংযুতাঃ1। ৩২ 
" দানাধ্যক্ষঃ সুনাশীরঃ কুবেরঃ কোধরক্ষকঃ1 

আদেষ্টা চ স্বয়ং সুর্ধ্যঃ পরিবেষ্টাজলাধিপঃ || ৩৩ || 
দধাৎ নদ্যঃ সহআ্রাণি দুগ্ধীনাঞ্চ তখৈবচ। 
সহত্রাণি ঘ্বৃতানাঞ্চ গুড়ানাঞ্চ শতানি চ|। ৩৪॥ 
মাঞ্ধীকানাং সহআাণি তৈলানাঞ্চ শতানি চ। 

লক্ষাণি চৈব তক্রাগাং বভূরুঃ পার্বতী ব্রতে || ৩৫ | 
পীয়ুষাণাঞ্চ কুস্তানি-শত লক্ষারণি নারদ । 

 মিষ্টান্রানাৎ শর্করাণাং বভূবুল ক্ষরাশয়ঃ। 
যব গোধুম চুর্ণানাং স্বতাক্তানাঞ্চ নারদ || ৩৬ ॥ -. 
স্বস্তিকানাধ*পুপানাৎ বভূবুল ক্ষ রাশয়?। 
গুড় সংক্ষুত লাজানাৎ বভৃরু কোটরাশয়ঃ || ৩৭ || 
শালীনাং পৃথুকানাঞ্চ রাশীনাৎ দশ কোটয়ঃ। 

কৈলাসবাসীগণ ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক পূজিত হইয়া পরমানন্দে 
উচ্চ দিংছাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩হ ॥ 

এ ব্রতে সুমাশীর দানাধাক্ষ কুবের কোথা ধ্যক্ষ লূর্যাদেৰ ম্বয়ং আ- 
দেশ কর্ত। ও বকণ পরিবেষট। হইলেন ॥ ৩৩॥ 

পার্বতী ব্রতে সত্তর সহ্থত্র দধি ছুধাগুঘ্বৃতের নদীশত শতগুড় 
নদী সঙ্থআ সহ্ত্রমার্ীক নদী শত শত তৈল নদী ও লক্ষ লক্ষ তক্রমদী 

প্রস্তুত হইল ॥ ৩৪ ৩৫ ॥ 

কৈলাস ধামের কোন স্থানে শত লক্ষ পীযুষ কুস্ত কোন স্থানে লক্ষ 

লক্ষ মিষ্টান্পের রাঁশি কোননুস্থ'নে লক্ষ লক্ষ শর্করার রাশি কোন স্থানে 

লক্ষ লক্ষ স্বতাত্ত যব গোধুম চুর্ণের রাশি কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ স্থত্তিক 
ও পুপের রাশি ও কোথায় ব। কোটি কোটিগুঢ সংস্কৃত লাজ। (তৃউ- 

ধানা) রাশি নিবেশিত হুইল ॥ ৩৬ ৩৭। 
রি 
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তগুলানাঞ্চ রাশীনাং মুনে সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ] 
বর্ণ রৌপ্য প্রধালানাং মনীনাঞচ মহামুনে। 
বভূরুঃ পর্ববাস্তত্র কৈলাস পার্বতী ব্রতে ॥ ৩৯।। 
পায়সং পিষউকঞ্গেব শাল্যন্রৎ জুমমোছরং | 
চকার লক্্মীঃ পাক্চ ব্য্ীনৎ স্বৃত সংচ্ক তং || ৪*।| 
বুভূজে দেবর্ধিগণৈঃ সার্দং নারায়ণঃ ন্বয়ং। 
বভুরু লক্ষ বিপ্রাশ্চ পরিবেশন কারকাঃ॥| ৪১ | 
তাম্ব লঞ্চ দরদ তেভ্যঃ কপুরাদি স্ুবাসিভৎ | 

রু দিংহাসনং তেভ্যো বিপ্র লক্ষাঃ সুলক্ষকাঃ | ৪২॥ 

রত সিংহাঁসনন্থপ্চ বিষ্তং ক্ষীরোদ শাঁয়িনং | 

সেব্যমানং পার্ধদৈশ্চ সম্মিতৈঃ শ্বেত চামরৈ? || ৪৩ | 

তখন কৈলাস ধাঁমের স্থানে স্থানে পৃথুক, শালি ধাঁন্যের কোটি 
কোটি রাঁশি সন্নিবেশিত হুইল এবং তথায় এত তগণ্ড,ল রাশি স্থাপিত 

হুইল যে তাহার সংখা করা যাঁয় না ॥ ৩৮ ॥ 

নারদ ! সেই পীর্ধতী ব্রতে কৈলাস ধামের স্থানে স্থানে নুবর্ণের 
পর্বত রেধপ্যের পর্বত প্রবালের পর্বত ও মণির পর্বত সমুদাঁয় লক্ষিত 
হইতে লাঁগিল॥ ৩৯॥ ্ 

কমল! দেবী স্বয়ং তথায় সুমনোছর শালান্ন ঘুত সংস্ব.ত বান এবং 
পায়স পিক পাঁক করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 

সনাতন নারায়ণ স্বয়ং দেবর্ষিগণের স্থিত তথায় ভৌজম করিলেন । 

সগুকালে লক্ষ ব্রহ্ষণ অঙংখা ব্রাহ্মণের পরিবেশন কাঁর্ধো নিযুক্ত হই- 
লেন। এ সমস্ত ব্রার্ষণ তৌজনাবসাঁনে তাহাদিগের করে কপুরাদি 
নুবাসিত তাল প্রদানের পর তাছাদিগের উপবেশনার্থ রত সিং হাসন 

প্রদত্ত হুইল, তখন এ জমস্ত ব্রাঙ্ষণ সিংহাসনোপবিষ্ট হুইয়। ব্রত- 
সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১। ৪২। 

তৎকালে ক্ষীরোদশায়ী তগবান্ বিষণ ভত্রত্য সুরম্য রত্ব দিংহাসনে 
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ধাধিভিস্তযমান্ সিদ্ধৈদের্বগণৈ শ্তধা। 
' বিদ্যাধরীণাং নৃত্যানি পশ্যন্তৎ সম্মিতং মুগ্ণা। 

গন্ধর্বাগাঞ্চ সঙ্গীতং আতবস্তং মনোহরং || ৪$ || 
পপ্রচ্ছ শঙ্করে। ব্রন্মন ব্রন্মেশং ভক্তি পুর্বকং। 
্রহ্মণা প্রেরিতোযুক্তং ব্রতং কর্তব্য মীগ্দিতং ॥ ৪৫ ॥ 
দেবর্ধিগণ পুর্ণায়াৎ সভার়াঁং স পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৪৬॥ 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 

মদীয়ং প্রার্থনং মাথ শ্রীনিবাস শৃণু প্রভো। 
তপঃ স্বরূপ তপসাং কর্ন্মগাঞ্চ ফলপ্রদ ॥ ৪৭ ॥ 
ব্রতানাং জপ যজ্ঞানাং পূজানাৎ সর্ব পুজিতে। 
সর্কেষাৎ বীজ রূপেণ বাগ্ণীকপ্পতরে৷ হরে ॥ ৪৮ ॥ 
সুপুণ্যক ব্রতৎ করত ত্ন্স্িচ্ছতি পার্বতী । 
পুক্রার্িনী মা শোকার্ত হাদয়েন বিদ্যুভা ॥ ৪৯ ॥ 

উপবিষ্ট হইলেন, পার্ষদগণ সহ্থাস্য বদনে শ্বেত চামর দ্বারা তাহাকে 

বীজন করিতে লাগিল, দেব নিম্ধ ও খবিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং 

বিদবাধরীগণ পরমানন্দে স্থাস্য বদনে তীস্থার সম্মখে নৃত্য এবং গন্ধ র্মগণ 

ভৎসন্নিধানে মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল ॥ ৪৩। ৪৪ ॥ 

এ সময়ে ব্রদ্ষ! কর্তৃক প্রেরিত ভগবান শঙ্কর সেই দেবর্ধিগণ পূর্ণ 

সভাতে অধিত্তিত হুইয়। ভক্তি পূর্বক কৃতাঞ্তলিপুটে ভগবান্ বিষ্ণুর 
মিকট পার্ধতীর অভীষ্ট ব্রতের কর্তবাতা বিষয়ে প্রশ্ন করত কহিলেন, 
প্রো! আপনি জগতের নাথ ওক্রীনিবান নামে নির্দিউ আছেন, 
আপনি তপঃ স্বরূপ, সর্ধ পুজিভ এবং তপস্যা ব্রত জপ যজ্ঞ ওপুজ৷ 

সমস্ত কর্দের ফলদাভ। বলিয়। অভতিছ্িত ছইয়! থাকেন। ছেরে! 

আপনি সকলের বীজ রূপে বাঞ্চীকপ্পতৰক নাম ধারণ করিয়াছেন। 

এক্ষণে রূপা করিয়া! আমার প্রার্থন। শ্রবণ ককন ॥ ৪8৫1 ৪৩৪৭1 ৪৮॥ 
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রতিভঙ্গে কতে দেবৈ বারর্য্য ব্যর্থ শুচার্দিত।। 
প্রবোধিতা ময়! সাধী বিবিধৈ বরঁচনামৃতৈঃ ॥ ৫* ॥ 
সংপুক্রং স্বামি সৌভাগ্যৎ সুব্রতা বাচতে ব্রতে। 
তাঙ্যাৎ বিনা ন সন্তষ্ট। স্বপ্রাগাৎস্ত্য্ত মিচ্ছতি ॥ ৫১ ॥ 

প্রবাত্যক্ত। স্বদেছঞ্চ পিতৃ যজ্তে চ ভাবিনী। 
মম্িন্দয়া শৈল গেছে পুনর্জন্ম ললাভ সা ॥ ৫২॥ 

সর্বং জীনামি বৃততাত্তৎ সর্বজ্ঞ ভ্বাং বদামি কিং। 
কা জ্ঞাভাং বদ্ তত্ত্বজ্ঞ পরিণাম শুভপ্রদাং ॥ ৫৩ ॥ 

দুর্নিবার্যযশ্চ সর্কেষা স্ত্রী স্বভাবশ্চ চাপলঃ। 
দুষ্টাজ্যৎ যোগিভিঃ সিদ্বৈরস্মাভিশ্চ তপস্থিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ 
জিতেক্ত্িয়ৈর্ঞিত ক্রোধৈঃ জ্্ীরপং মোহ কারণং | 
সর্ব মায়! করগুঞ্চ কাম বর্দান কারণং ॥ ৫৫ ॥ 

হে প্রভে।! এক্ষণে পার্ধতী শোক সন্তপ্ত। ও ছুঃখিত। হুইয়! পুক্ত লাভের 

কামনায় এই মুপুণ্যক নামক ব্রতের অনুষ্ঠানে হচ্ছা করিতেছেন ॥ ৪৯॥ 
 দেবগণ রতি ভঙ্গ করাতে আমার বাঁ্ধ্য ব্যর্থ হইতে দেখিয়া সাধী 

পার্বতী শোক জন্তপ্ত। হন, আমি বিবিধ বচনামৃত প্রয়োগে তাহাকে 

গবোখিত করিয়াছি 1 ৫০ 0 

নুব্রতা পার্বতী এই ব্রতে সৎপুক্ত ও স্বামি সেভাগ্য লাভের প্রার্থন। 
করিতেছেন। অধিক আর কি.বলিৰ এই অভীধটদ্বয়ের সিদ্ধি ন। হইলে 
তিনি প্রাণ পরিত্যাগের হচ্ছ। করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ 

পূর্ব জন্মে সেই ভাবিনী পিভূ যজ্ধে আমার নিম্দাবাদ শ্রবণ 

করিয়। স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্বক শৈলেক্র ছ্মালয় গৃছে জম্ম গ্রহণ 

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ 

ভগবন! আর আমি আপনার নিকট অধিক কি বলিব, আপনি 

সর্বজ্ঞ, সমস্তই পরিজ্ঞাত রহয়াছেন, এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার কি রূপ 

পরিণাম সুখাবহ আজ্ঞা হয় ব্যস্ত ককন | ৫৩॥ 
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্রহ্ষান্ত্র কামদেবস্য দুর্ভেদ্যং জয় কারণং। 
ুনির্মিতঞ্জ সর্ববাদ্যং বিখিন। বিধি পুর্বকং ॥ ৫৬ ॥ 
মোক্ষ দ্বার কবাটঞ্চ হরিভক্তি নিরোধনং | 
সংসার বন্ধান স্তত্ত রজ্জ, রূপ মক্ুম্তনং ॥ ৫৭ | 
বৈরাগ্য নাশ বীজঞ্চ শস্দ্রা বিবর্ধনং। 

পত্তনৎ সাহসানাঞ্চ দৌধাণ! মালয়ং সদা! ॥ ৫৮ ॥ 
অপত্যযানা ক্ষেত্র স্বয়ং কপট মুর্তিমত্। 
অহন্কারাশ্রমং শশ্বদ্বিষকুস্ত সুধামুখৎ ॥ ৫৯ ॥ 
নর্বৈব সাধ্যমানঞ্চ দুরারাধ্যঞ্চ সর্বদ] | 
স্বকার্ধ্য সাধ্যর্চীরাধ্যৎ কলহাঙ্ক:র কারণং ॥ ৬০ ॥ 
সর্বং নিবেদিতং নাথ কর্তব্যং বক্ত, মর্থসি। 
কাধ্যং সর্বং পরামর্ষৎ পরিণাম জুখাবহং ॥৬১॥ 

প্রতে। ! নারী জাতির ম্মভীব চঞ্চল, উহা সকলেরই ছূর্নিবার্ধয 
বলিয়! নির্দি আছে। অধিক কি রমণীরূপ মোছের কারণ, কি যোগী, 

কিলিদ্ধীকি তপত্বী, কি জিতেজ্ত্িয় কি ভিতক্রোধ বাতি কি আমরা 

কাহারও কর্তৃক এ মোহন রূপ পরিতাত্ হইতে পারে ন1| উছ! সর্ক 
মায়'র করগু ও কাম বর্ধনের কারণৰলিয়। কথিত হুইয়। থাকে ॥ ৫৪1 ৫৫ 

সর্বাণ্রে বিধাতা বিধি পূর্বক কামিনী রূপকে কামদেবের ভুর্ভেদয 
জয় কারগ ব্রহ্মাজ্ত্রূপে নিল্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫৬॥ 

এ রমণী রূপ, মোক্ষ দ্বারের কবাট হরি ভক্তি নিরোধক € আচ্ছাদ্য 
সংনার বদ্ধন স্তত্তের রজ্জ, স্বরূপ বলিয়। কথিত হয় ৫৭ ॥ 

উদ্থা বৈরাগ্য নাশের বীজ সর্বদা! তোগানুরাগ বর্ধনের হ্বেতু জীহ- 
সেন পত্তন ও সর্ব দোষের আলয় রূপে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ 

এ রমণীরূপ সমস্ত অনর্থের আধার, মুর্ভিমান্ কপটতায় পারিপুর্ণ ও 
অহঙ্কারের আশ্রম বলিয়। নির্দিষ্ট । পয়োমুখ বিষ কুস্তের ন্যায় নারীর 
মুখে মধুর কিন্তু অন্তরে লদাই গরলে পরিপূর্ণ থাকে, নারী সর্ঝদ! ছুরা- 
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জ্ীনারায়ণ উবাচ । 
ইত্যেব যুক্ত। ভ্গবান্মি রীক্ষ্য ব্রঙ্নণো মুখহ | 
বিররাম সভ। মধ্যে সত্ত্বা চ কমলাপতিং ॥ ৬২ ॥ 
শঙ্করস্ত বচঃ ভ্রত্বা প্রহস্ত জগদীশ্বরঃ | 
হিতং নীতিঞ্চ বচনৎ প্রবক্ত, মুপ চ ক্রমে ॥ ৬৩ 

হুপুণ্যক ব্রতং সারং সতী সম্তান হেতবে। 
স্বামি সৌভাগ্য বীঞ্চ পত্বী তে কর্তূ মিচ্ছতি॥ ৬৪ ॥ 
সর্ববারাধ্যৎ দুরারাধ্যং সর্ব কাম:ফল গ্রদং। 
জুখদং মেক সারঞ্। মোক্ষদং পার্বভীশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥ 
আত্মা সাক্ষি স্বরূপশ্চ জ্যোতীরূপঃ সনাতন; | 
নিরাশ্রয়শ্চ নিলি প্তে! নিরুপাধি নিরাময়ঃ ॥ ৬৬ ॥ 

রাঁধা কেছই নারীর সন্তোষ সাধনে সক্ষম হয় না, নারীজাতি অশেষ 

প্রকারে আরাধিত! হুইয়াও কেবল ম্বকার্ধয সাধনে তৎপর থাকে, অধিক 

কি, রমণী কেবল কলম্বাস্ক.রের কারণ, এই আমি আপনার নিকট সমস্ত 
নিবেদন করিলাম । এক্ষণে এ বিষয়ে যে দ্বপ পরিণাম সুখাবছ পরামর্শ 
কর্তব্য হয় আজ্ঞা ককন ॥ ৫৯ | ৬০। ৬১ ॥ 

নারায়ণ কন্িলেন হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মার যুখাবলে।কন 

করিয়। সভ] মধ্যে কমলাপতি বিষুণকে স্তব এবং তহসন্নিধানে এ বিষয় 

বর্ণন পুর্ববক মে$নাবলম্বন করিলে জগৎ্পাত ভগবান্বিষণু হাস্য করিয়া 

নীতিগর্ভ হিতজনক বাক্যে তাহাকে সগ্বোধন পূর্বক কছিলেন কৈলাস- 
নাথ! তোমার সামী পত্তী পার্বতী সন্তান লাভার্থে যে দ্বামি সৌভাগ্যের 
বীজ স্বরূপ সুপুণাক নামক ব্রত সাধনের ইচ্ছ' করিয়াছেন তাহা! সক- 

লেরই বাঞ্চনীয়, কিন্তু উহ! সাঁধন কর! সুকঠিন যে কেছ এই ব্রত সাধনে 
সমর্থ হন তাহার সমস্ত কামনা! পুর্ণ হুইয়। থাকে ॥ ৬২ | ৬৩। ৬৪। ৬৫। 

দেব দেব! এই পুণ্যক জ্রতে যে মছান্ পুকষ হরি পাস ছন তাছার 

তার চ রঃ 

শি 
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'ভক্ত প্রাণশ্চ ভত্ত্োশে। ভক্তামুগ্রছফারকঃ। 

' দুরারাধ্যোহি যোন্যেষাৎ ভক্তানামতি সাধক ঃ 1 ৬৭ ॥ 

ভক্তাধীনে! ছি ভগবান সর্ব মিদ্ধোহি নিম্ষলঃ। 
তে বন্য চ কলাঃ পুংসে। ব্রহ্ম বিষ মহেশ্বরাঃ ॥ ৬৮ ॥ 

মহাবিরাট্-যদংশশ্চ মিলিপ্তঃ রকুতেঃ পরঃ। 
অব্যগ্রে। নিগ্রহম্চোগ্রো ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহ; ॥ ৬৯ ॥ 

গ্রহোগ্রহোগ্রহাণাঞ্চ গ্রহ নিগ্রথকারকঃ | 
ত্রিকোটি জন্ম মধ্যেচ ন নাধ্যে। ভবতারিণো ॥ ৭* ॥ 
নগ্াহি ভারতে জদ্ম হরি ভক্তি লভেম্নরঃ। 
মেবনং ক্ষুদ্র দেবানাৎ কৃত্বা সপ্তস্জন্ম সু ॥ ৭১। 

কিধিওৎ স্বরূপ তোমার নিকট কছিতেছি শ্রবণ কর। তিনি আত্মার 

সাক্ষি স্বরূপ, জ্যোতির্ময় সনাতন নিরালম্ব নিলিণত নিকপাধি ও নিরা- 

ময় বলিয়। নির্দিষ্ট হুইয়। থাকেন ॥ ৬৬ ॥ 

(তিনি ভক্তগণের প্রাণ ও ভক্তজনের ঈশ্বর, ভক্তের এরতি তীঙ্ছার 
এচুর অনুগ্রহ প্রকাশিত হুয়। তিনি অন্য জনের ঢুরারাধ্য কিন্তু ভক্ত- 
গণ অনায়াসে ভীছার আরাধনা করেন ॥ ৬৭ ॥ 

সেই তগবান্হুরি কেবল ভত্তের অধ্বীন, সর্ব বিষয়ে দ্ধ পুকষ ও 
ভক্কি ব্যতীত তাছার অনুগ্রন্থ লাভ করিতে পারেন ন!, অধিক কি, 

ত্রচ্ষ। বৈষু মহেশ্বর তাছারই অংশজ[ত-বলিয়া স্থিরীরুত রছিয়।ছে ॥ ৬৮ ॥ 

মহ! বিরাট মেই পরমাত্মা হরির অংশজাড, তিনি নিলিণ্ড, গ্রপ্কৃতি 

হইতে অতীত, অব্যগ্র গ্রহুশূন্য ও উগ্র স্বরূপ । কেবল ভক্তগণের প্রতি 
, অনু গ্রন্ার্থ তাহার মূর্তি একাশিত হয় ॥ ৬৯॥ ' 

দেব দেব! ভিনি গ্রাছগণের মধ্যে উগ্র গ্রছ স্বরূপ, অথচ গ্রহ 

সমুদ|য়ের নিগ্রহ্থ কর্তা, তুমি ভিন্ন তিকোটি জন্েও কেছ হভাহাকে প্রমন্থ 
করিতে পারে না 1 ৭০ ॥ 

মনুষ্য লগুজন্ম ক্ষুত্রে দেবগণের আরাধন। করিয়া পরিণামে এই ভারতে 
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হু্ধ্য মন্ত্র মবাপ্পোতি কেবলং স তদাশিধা | 
ক্র্ধ্য মন্ত্রং সমারাধ্য ত্রিধু জঙ্মন্জ ভারতে ॥ ৭২॥ 
প্রপ্পোতি শৈবং অন্রঞ্চ সর্বদৎ মানবো মুদা। 
সংসেব্য পরয়াতক্ঞ্যাত্বামের সপ্ত জন্মন্গু ॥ ৭৩॥ 
প্রাপ্পোতি মায়া মন্ত্রঞ্চ তৃৎ্পদাজ প্রসাদতঃ। 
শতং জন্ম সমারাধ্য মায়া নারাঁয়ণীং পরা ॥ ৭৪ ॥ 
নারায়ণ কলা সেব্ণং মমবাপ্পোতি মানবঃ। 
কলা নিষেব্য বর্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্রে সুদুর্দভে | ৭৫। 
কষ ভক্তি মবাপ্পোতি ভত্ সংসর্গ হেতুকীং | 
প্রাপ্য ভক্তিং নিম্পক্কাং ভ্রামং ভ্রামঞ্চ ভারতে । ৭৬। 

প্রাপ্পোতি পরিপক্কাঞ্চ ভক্তিং ভক্ত নিষেবয়া। 
তদ! ভক্ত প্রসাদেন দেবানামাশিষ। শিব। 
শরীর মন্ত্রং প্রাপ্পোতি নির্বাণ ফলদং পরং | ৭৭। 

জগ গ্রহণ পূর্বক ছুলত হুরিভক্কি লাভ করিয়া থাকে & ৭১ ॥ 

মানব কেবল তীস্থারই আশীর্বাদে চন্দ কূর্যাকে প্রাণ্ড হুইয়]! জদারয় 

সেই চন্দ্র স্র্ধোর আরাধন] পুর্ধক তত্ফলে পরমানন্দে সর্বদ শৈৰ মন্ত্র 

লাত করে, পরে সেসপ্ত জম্ম পরম ভক্তিযোগে ভোমংর মেবা করিয়। 

তোমারই চরণ পদ্ম প্রমাদে মায়ামন্ক্র প্রাপ্ত হয় । অতঃপর মানব সেই 

পরম! নারায়ণী মায়ার নেব। করিয়। স্তংফলে সেবনীয়! নারায়ণ কল! 

লাপ্ত করে, পরিশেষে সুছুলভ পুণাক্ষের ভারতবর্ষে, নারায়ণ কলার 
সেবা! করিয়া! ভাক্ছার ভক্ত সংদর্গ হেতুকী হরিভকি লাত হয়! 
থাকে ॥ ৭২1 ৭৩। ৭৪1 ৭৫ ॥ 

মন্কুধয প্রথমতঃ অপরিপক্ক। ভক্কি প্রাপ্ত ছইয়। এই পুণাক্ষেত্র ভারতে 

বার বারভ্রমণ করে, পরে ভক্ত সেব। করিতে করিতে তাছার পরিপক্ক! 

হুরিতক্তি সমুৎপর ছয় ৭৬ ॥ 

ভিলোচন ! , তখন সেই মানব ভক্ত প্রসাদে গ দেবখাণের আনী- 
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কষঃ ব্রেভং রুষও মন্ত্রৎ সর্ব কাম ফলগ্রদং | 

কৃষ্ণ তুল্যোভবে ভ্তক্তশ্চিরং কষ নিষেবয়া। ৭৮1 
মহতি প্রলয়ে পাতঃ সর্ধেষাঁৎ সর্ব নিশ্চিতং | 

ন পাতঃ কৃষ্ণ ভক্তানাং সাধুনামবিনাশিনাং। ৭৯। 

অবিনাসিনি গোলোকে মোদস্তে রুষ্ কিন্বরোঃ। 

হমস্তিতে সুনিশ্চিন্ত! দেবান্ ব্রন্মাদিকান শিব । ৮০। 
ত্বং সংহর্তা চ সর্কেষাঁং ন ভক্তানাৎ মহেশখবর | 

মায়! মোঁহয়তে সর্ধান্ ভক্তান্্ কুপয়। মম | ৮১। 

মায়! নারায়ণী মাতা সর্বেষাৎ কৃষ্ণ ভক্তিদা। 
ন কষ ভক্ভিং প্রাঞ্মীোতি বিন। মায়। নিষেবনং || ৮২। 

সাঁচ নারায়ণী মাত' মুল প্ররুতিরীশ্বরী | 
কর শ্রিয়া রুষ্ত ভক্রা রুষণ তৃল্যাংরিনাশিনী ॥॥ ৮৩। 

ব্বাদে নির্বাণপ্রদ পরম মন্গলকারক কষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়। থাকে & ৭৭ ॥ 

কঝ্ুব্রত ও কৃষ্মন্ত্র ফলে সকলের সমস্ত কামন] পরিপূর্ণ হয়। তক্ষ 

দীর্ঘ কাঁল ্ রীকুষ্ণের সেবা! করিয়। কৃষ্ণ তুলা হইতে সক্ষম হন ॥ ৭৮৪ 

মহ্থাপ্রলয়ে নিশ্চয় সমস্ত পদার্থের পতন হয় কিন্তু কষ ভক্ত সাধুগণ 

অবিনাশী, এ মহ্থাপ্রলয়ে তাহাদিগের গতন হয় না ॥ ৭৯ 
শন্কর! তংকাঁলে কৃষ্ণ কিন্করগণ অবিনশ্বর নিত্যানন্দ গোলোক ধানে 

নিশ্চিন্ত হইয়। ব্রদ্মাদি দেবগণের অবস্থ। দর্শনে হাস্য পুর্ধক পরমানন্দে 
অবস্থান করিয়। থাকেন | ৮৩ ॥ 

মহের্থর ! তুমি সকলের সংহারকর্তা, কিন্তু হরিতক্ত সাধুগাণের 
সংসারে তোমার ক্ষমতা নাই। অধিক কি আমারই কপাবলে পরধামায়। 

সন্ত ভক্তজনকে মোহিত করিতে পারে ন। ॥ ৮১ ॥ 

পরম! নারারণী মার। সকলের জননী ও কৃষ্ণতক্তি প্রদায়িনী বলিয়। 

নির্দিউ আছেন, সেই মায়ার সেব। ভিন্ন মনুধাগণ কশ্মিনকালে কোন 
রূপে কৃঙ্ভক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৮২॥ 

[৬ 



না 

৫৮ বক্ষবৈবর্তপুরাণয। . ভষ্ঠজ 

সাঁচ তেজঃ খ্বরূপাচ স্বেচ্ছ বিগ্রহ ধারিনী। 
আবিভূক্কা চ দেবাঁনাং তেজস। সুর নিগ্রহে ।1 ৮৪। 
নিহত্য দৈতত্ সঙ্ঘাংশ্চ দক্ষ পত্যার্ ভারতে। 
ললাভ দক্ষ স্তপসা জন্মচানেকজন্মনঃ ॥ ৮৫। 
ত্যভ দেহ পিতু ধজ্তে সা সতী তব নিন্দয়!। 
জগ'ম দেবী গোলো'কং কঞ্শত্িঃ সনাতনী || ৮৬ । 
গৃহীত্বা! বিগ্রহ তস্তা৷ গুণ রূপাশ্রয়ং পরং। 
জামং জাঁমং ভারতে ত্বং বিষগেভূঃ পুরাহরঃ || ৮৭। 

প্রবোধিতে ময়াতৃঞ্চ শ্রীশৈলেধ সরিভটে। 
ললাভ জন্ম স1 শৈলকাস্তায়ামচিরেণ চ।| ৮৮। 
করোতু পুণ্যক: সাধধী জুব্রতা স্ুত্রতং শিব1। 
রাজন্ুয় সহজআ্বাণণৎ পুণ্য শঙ্কর পুণ্যকে ॥ ৮৯। 

সেই মূল প্রকৃতি সর্ধ জননী পরমের্বরী নারায়ণী মায়! কৃষ্ণ প্রিয়া, 

রুষ্ণতক্ত1 কুষ্ঝ তুলা! ও শত্রু সংহ্হার কত্রর্ঁ বলিয়! কথিত হুন ॥ ৮৩॥ 

সেই দেবী তেজঃস্যরূপা কেবল স্বেচ্ছা ক্রমে তাহার মূর্তি প্রকাশ হয়, 
অনুর সংগ্রামকাঁলে দেবগণের তেজে তিনি আঁবিভূর্ত! হইয়া! দতাগণকে 
হার করেন, পরে দক্ষ এ্রজাপতি বহু জন্ম কঠোর তপস্যা! করাতে 

তৎপত্বীর গর্ভে সতী রূপে অবতীর্ণ। হইয়াছিলেন ॥ ৮৪1 ৮৫ ॥ 
সেই রূঙ্চ শক্তি স্বরূপ! সনাতনী সতী পিতৃ যজ্জে ভোধার নিন্দাবাঁদ 

শ্ববণে দে তাগ পূর্ধাক গোলোঁক ধামে গমন করেন ॥ ৮৬। 

তঙ্কাঁলে তুমি সেই দেবীর গুণরূপাশ্রয় পরম বিগ্রচ্ছ গ্রহণ 

পূর্বক নিতান্ত বিষণ্ন হুইয়। ভারতের নান! স্থানে বার বার জ্রমণ 
করিয়াছিলে ॥ ৮৭ ॥ 

তখন আমি নদীতটে উশৈলে তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছিলাম, 
গরে অচিয়ে হিমালয়ের পত্বী মেনকার গর্তে মেই পরম! দেবী অভীর 
জনা হইল ॥ ৮৮ 
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রাজনুয় মহত্রাণাং ব্রতে যর ধম বায়ঃ।. 
ন সাধ্যং সর্ব সাহীনাং ব্রত মেতভ্রিলোচন || ৯। 

স্বয়ং গোলোকনাঁথশ্চ পৃগ্যকন্ত প্রভাবন্ধঃ। 

পার্বতী গর্ভজাতম্চ তব পুন্ত্রো ভবিষ্যতি || ৯১। 
স্বয়ং দেবগণানাঞ্চ যম্মাদীশঃ রূপানিধিঃ 
গণেশ ইতি বিখ্যাতো ভবিষ্যতি জগন্রয়ে।। ৯২1 
যন স্মরণ মাত্রেণ বিস্ব নিত্বং ভবেৎুঞ্রবং 1 

জঅগতাৎ হেতুন1 তেন বিস্তর নিত্াভিদে বিভভূঃ || ৯৩। 
নান] বিধানি দ্রব্যানি যস্ম! দেয়ানি পুণ্যকে। 
ভুক্ত। লম্বোদরত্ৃঞ্চ তেন লম্বোদররঃ ম্মতঃ।| ৯৪1. 

শনি দূ! শিরশ্ছিদ্যাদগজ বত্রেণ যোজিতঃ1? 

ছেশঙ্কর! এক্ষণে তোমার পথ সেই সুব্রত! লাধী পার্জভী, ব্রতো- 

ত্বম পুণাক ব্রতের অনুষ্ঠান ককন।| জহত্র রাজনুয় যজে যে পুণাহ্য় 
এই পুথাক ব্রতে সেই পুণা লাত হইয়। থাকে | ৮৯। 

ভ্রিলোচন! সহ রাজন্য় যজ্ঞ যেরূপ ধনবায় হয় এই পুণাক 

ব্রতে তাদৃশ ধন ব্যয় হইয়! থাকে, এই জন্য সমস্ত নাধী নারী এই ভ্রতের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে ন1 ॥ ৯০ ॥ 

দেব দেব! এই পবিত্র পুণাক ব্রতের প্রভাবে সেই গোলোকন!খ 

হরি প্রলন্ন হইয় পার্ধতীর গর্ভে তোমার পুক্র রূপে সম্পন্ন হইবেন ॥৯১। 

সেই ককণানিধান ভগবান হরি তোমার পুভ্ত রূপে জন্ম গ্রন্থণ পুর্বাক 
দেবগণের ঈশ বলিয়। জগক্রয়ে গণেশ নামে বিখ্যাত হইবেন ॥ ৯২ ৪ 

সেই গণেশ নাম স্মরণ মাত্র নিশ্চয় সকলের সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হইবে, 
এই জন্য তিনি সমস্ত জগতে বিদ্বু বিনাশন বলিয়া প্রথিত ্ুইবেন ॥ ৯৩। 

এই পুথাক ব্রতে ছরি নান] বিধ দ্রব্য ভোজন করিয়। লঙ্বোদরত্ব প্রাপ্ত 

হওয়ীতে তিনি তোমার পুশ্র রূপে জবতীর্ণ হইয়। লর্ঘোদর নাম ধারণ 
করিবেন ॥ ৯৪ । 
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গজাননঃ শিশুস্তেন নিষেকঃ কেন বার্ধ্যতে || ৯৫। 
পশুন। পশুরামস্য ষদেক দত্ত খণ্ডনং |. 
ভবিষ্যতি নিষেকেন চৈকদন্তাভিদঃ শিশু; ॥ ৯৬ ॥. 
পুজ্যশ্চ সর্বদেবানামস্নীকং জগতাং বিভুঃ। 
সর্বাগ্রে পগুজনন্তস্ত ভবিভ] মন্বরেণ বৈ।| ৯৭।। 
পুজানু সর্ব দেবানামগ্রে সংপৃজ্য তং জনঃ। 
পূজাফল মবাপ্পোতি নির্বিত্বেন বৃথান্যথ] ॥ ৯৮। 
গণেশঞ্ দিনেশঞচ বিষ শস্তূং হুতাশনং | 
দুর্গা মেতান্ মনিষেব্য পূজয়োদ্দেবতাস্তরং ॥ ৯৯।। 
গণেশ পূজনে বিশ্ব নির্ধিত্বং জগতাং ভবেগু | 
নির্ব্যাধিঃ সুধ্য পুজায়াৎ শুচিঃ শ্রীবিষু পুজনে ॥ ১০০। 
মোক্ষম্ট পাপ নাশম্চ যশশৈষ্বর্্য বর্দনং। 
তত্ব জ্ঞান সুতৃপ্তানাং বীজং শঙ্কর পুজনং || ১০১।। 

শনির দৃষ্টিতে গণেশের শিরশ্ছিন্ন হইলে গজ মন্তক তদীয় গ্রীবাদেশে 
যোৌজিত হইবে, এই জন্য সেই শিশু সন্তান গজানন বলিয়া! বিখ্যাত 

হইবেন, কেছই এই টৈবনির্বল অতিক্রম করিতে পারিবে ন11 ৯৫৪ 
পরশুরাম পরশু দ্বারা গণেশের এক দন্তখণ্ডন করিবেন এই দৈব 

নির্ষেশেষে সেই শিশু এক দন্ত নাম ধাঁরণ করিবেন ॥ ৯৬1 
সেই জগৎ প্রভূ গণেশ আমাদিগের ও সর্ধ দেবের পুজা হইবেন । 

আমার বরে সর্বাগ্রে তাহার পৃজ। বিহিত হইবে ॥ ৯৭ | 

মানব, সমস্ত দেবগণের অঞ্জে সেই গণেশের পুজ। করিয়। নির্বিক্গে 

পুঁজ! ফল প্রাপ্ত ছইরে, অন্যথা করিলে সমস্ত পৃজ! বিফল ছইবে ॥ ৯৮ ॥ 
মন্ধা প্রথমতঃ যথাক্রমে গণেশ, সুর্য বিষণ শিব অমি ও তগবতী 

ছর্গা দেবীর পৃজ! করিয়। তবে অন্য দেবের পৃজ| করিবে ॥ ৯৯ ॥ 
জগক্রয় মধ্যে জীবের গণেশ পূজায় বিশ্ব নাশ, স্র্যা পুজায় ব্যাধি মুক্তি 

ও বিষণ পুজায় পবিত্রত| লাত হুইয়। থাকে ॥ ১০০ ॥ 
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 জুরুদ্ধি সুস্ত্রী জুভূমি জুপ্রজাবন্ধু কারণং | 
হরি ভক্তি প্রদৃঞ্চেব পরং দুর্গার্চনং শিবৎ ॥ ১০২1 
বিধান সংস্কৃভামিঞ্চ জ্ঞান মৃত্যুৎ লভেম্বরঃ | 
দাঁতা ভোক্তা চ ভবতি শঙ্করত্ত নিষেবনাঙ || ১০৩।। 
বিপরীতং ত্রিজগতামেতেষাং পুজনৎ বিন1। 
এবং ক্রমে মহাদেব কণ্পে কল্পেম্তি নিশ্চিতং | ১০৪। 

এতেশশ্বদ্বিদ্যমান! নিত্যাঃ সৃষ্টি পরায়ণাঃ। 
আবির্ভীব তিরোভাবৌচৈতেষামীশ্বরেচ্ছয়। || ১০৫ ॥ 
ইত্যভ্র। শ্রীহরি স্তত্র বিররাম সভাতলে। 
প্রহৃষ্টা দেবতা বিপ্রাঃ পার্বত্যাসহ শন্করঃ।। ১০৬ ॥ 

ইতি শ্রীব্রক্মবৈবর্তে মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে ব্রতাক্ভাগ্রহণং নাম ন্ঠোইধ্যায়ঃ । 

শঙ্কর পুজায় জীবের পাঁপ নাশ এশ্বর্্য বদ্ধি ও পরম তন্ত্ুজ্ঞানের 
উদয় ছয় এবং জীব তাহাতে মুক্তিল'ভ করিতে পারে ॥ ১০১ ॥ 

ভগবতী দুর্গ দেবীর 'আরাধনায় মনুষ্য জুরুদ্ধি উত্তম! স্ত্রী সুসস্তান 
বন্ধু ও ভূমি লাভ করে এবং পরম হুরিভভ্তি পাণ্ড হইয়। থাকে ॥ ১০২ ॥ 

বিধি বোধিত রূপে সংন্কুতাগ্রির অচ্চন। করিয়! মানব জ্ঞান মৃত্যু 
লাভ করে এবং শঙ্কর সেবায় মন্ুষা দাঁত। ও তোক্ত। হয় ॥ ১০৩ ॥; 

মছাদেব! জগভ্রয় মধো এই সমুদায়ের পুজ ভিন্ন পুজকের িপরীত 
ফল লাভ হয়। এই রূপ প্রতি কণ্পেই নিশ্চয় স্থিরতর রহিয়াছে ॥ ১০৪ ॥ 

এ সমস্ত দেব স্যব্টি পরায়ণ হুইয়। নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, 
কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় ॥ ১০৫ ৪ 

জ্ীছুরি সত। মধ্যে এই রূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দেৰ ও 
্রাহ্ষণগণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং তগবাঁন্ শঙ্কর পার্ধতীর জিত 
প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১*৬॥. ইতি উব্রক্ষবৈব্তে মহ্থাপুরাণে নারায়ণ 

নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে ব্রতাজ্ঞা গ্রহণ নাম হষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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নারায়ণ উবাঁচ। 

হরেরাজ্ঞাৎ সমাদায় হরঃ প্রহউ মানসং। 
উবাচ পার্তীং প্রীত্যা রি সংলাপ মক্গলং ॥ ১ 
শিবাজ্ঞাতাং সমাদায় শিব প্রহষ্ট মানসা। 
বাদযঞ্চ বাদয়! মাস মজলং মজল ব্রতে ॥ ২। 
চুন্নাতে। জুদতী শুদ্ধ! বিভ্রতী ধেঠভ বাসনী। 
সংস্থাপ্য রত্ব কলসং শুরুধান্যোপরিস্থিতং ॥ ৩ ॥ 

আত্মপলব সতযুক্তং ফলাক্ষত সুশোভিত । 

ন্দনাগুরুকজূরীরুহ্ মেন বিভূষিতং ॥ ৪ ॥ 
রত্বা্নস্থা রত্বাঢ্যা রত্বোন্ভব সুতা সতী । 
রড সিংহাসনস্থাশ্চ সংপুজ্য মুনি পুঙ্গবান॥ ৫॥ 

নারায়ণ কছ্িলেন, হে নারদ! দেবাদিদেব মহ্থাদেব ভগবান হরির 

এই রূপ আজ্ঞ। গ্রহ্ছণ করিয়। পুলকিভান্তঃকরণে প্রীতি সহকারে পার্কতীর 

মিকট মঙ্গলময় ছরিনাম শ্রবণ কীর্তনাদির মাহাত্ম বর্ণন পূর্বক ত্ান্থীকে 

ব্রতারস্তের অন্গুজ্ঞ! প্রদান করিলেন ॥ ১॥ 

তখন পার্্মতী পতির আজ্ঞ। গ্রাছণে পরিতুষ্টা হুইয়। সেই মঙ্গল ত্রতে 

বাদকগণকে বাদোদ্াম করিতে আজ্ঞা করিলে তথায় বিবিধ বাদ্য 

বামিত হইতে লাশিল ॥ হ॥ 

তৎকালে পবিত্র চিন্ত সুদশন। পার্ধতী ন্ননাবসানে ধেত বস্ত্র পরি- 

ধান পুর্ঝধাক শুক্ু ধান্যোপরি রত্বকলস স্থাপন করিলেন। তদুপরি আত্র- 

পল্লব ফল ও.আতপ তওল মংস্থাঁপিত হইল এবং অগুক চন্দন কন্ত,রী ও 

কুন্ধনে ওঁ বত্ব কলন বিভুষিত হুইল ॥ ৩।৪| 

পরে নান রত বিভুবিত। রত্বামনাধিরূঢ়া 'সতী পার্বতী রত্ব লিংস্থা- 
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রত সিংহাসনস্থঞ্চ সংপুজ্য  গুরোহিতং | 
চন্দনাগুরুকন্তরী রত্বু ভূষণ ভূষিতং ॥ ৬৪. 

স্থাপ্য পুরতো ভক্ত্যাদিকপালীন্ রত্ু ভূষিতান্ । 
দেবাস্তরাংশ্চ নাগাংশ্চ সম্যর্চয বিধিবোধিতং ॥ ৭ ॥ 
সমর্ছ্যপরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্ম বিষণ মহেশ্বরান। 
চন্দনাগুরুকন্ত,শী কুস্ক,মেন বিরাজিতান ॥ ৮ ॥ 
বহ্ছি শুদ্ধাৎ স্ুবস্ত্ৈশ্চ সদ্রত্ব ভূষণেন চ। 
পুজার্থ দ্রব্য বিবিখৈঃ পুজিতান্ পুণ্যকে মুনে। 
সমারেভে ব্রতং দেবী স্বস্তি বাচন পুর্ব্বকৎ ॥ ৯7 
আবাহ্যাত্ভীষ্ট দেবং তত জীকুফণং মজলে ঘটে। 
ভক্ত্যাদদৌ ক্রমেণৈব চোপচারাণি যোড়শ ॥ ১০ ॥ 
যানি ব্রত বিধেধানি দেয়ানি বিবিধানি চ। 
প্রদদৌ তানি অর্ববাণি প্রত্যেকং ফলদানি চ॥ ১১ ॥ 

সনস্থ মহর্ষিগণের পুঁজ! করিয়া রত দিংহাসনোপবিষ অগুকচন্দন 
কম্ত,রী ও নান! রত্বে বিমগ্ডিত পুরোহিত ভগবান. সনৎকুমারের অঙ্গন 
পূর্বক পুরোভাগে সক্তি সহকারে রত্ব ভূষিত দিকপাঁলগণের স্থাপন ৪ 
বিধিকৌধিত রূপে অন্যান্য দেব ও নাঁগগণের অচ্র্না করিলেন। ইস্ী- 
দিগেও পুজাবসানে অগুকচন্দন কন্ত,রী ও কুম্ত,দে পরিশোভিত ব্রহ্ষা বিহু 
ও মহেশ্বর বহিশুদ্ধ জুচিক্কণ বসন ও উত্রুষ্ট রতুতূষণ দ্বারা পরম-তক্তি 
যোগে সেই হুর শ্রিয়। কর্তৃক আরাৰ্বিত হইলেন । এই রূপে সেই পুশ্যক 
ব্রতে বিবিধ পুজার্থ বস্তু দ্বারা! পুজাগণ পুঞ্জিত হইলে পার্বতী দেবী 
স্বত্তিবাচন পূর্বক ব্রতারস্ত করিলেন ॥ ৫1৩ 1৭।৮। ৯ 

ব্রতারস্ত হইলে সেই হুর প্রির। মক্জলঘটে পরাৎপর পরমাত্বা ভীকুষ্েের 
আবাহুন পূর্বক ভক্তিযেগে ঘথ! ক্রমে যোড়শোপচারে তাস্বার পৃজ! 
করিয়| তদীয় প্রীতি কামনায় এ পুণ্যক ব্রতে বিধিবোধিত রূত্প প্রদে 
কল প্র প্রত্যেক বস্তু যথাক্রমে তাহাকে এদান করিলে ॥ ১০। ১১1 
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ব্রতভোক্ত মুপহারঞ্চ দুর্লভং ভূবন জ্রয়ে। 
তচ্চ সর্ব দদৌ ভক্ত সুত্রতে সুব্রভা সতী ॥ ১২॥ 
দত্বা সর্বাণি দ্রব্যাণি বেদ মন্ত্রেণ সা সতী । 
হোমঞ্চকারয়! মাস ত্রিলক্ষং তিল সর্পির্ঘা। 
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবাঁনতিথি পুঁজিতান ॥ ১৩ ॥ 
কর্তব্যমেব কর্তব্য জুব্রতে জুব্রতা সতী । * 
প্রত্যহৎ সাবধাঁনঞ্চ চকার পুর্ণ বশুসরং ॥ ১৪ ॥ 
সমাণ্ডি দিবসে বিপ্রস্তামুবাচ পুরোহিতঃ। 
সুত্রতে সুব্রতে মহাং দেহীতি পতি দক্ষিণা ॥ ১৫ ॥ 
আ্ত্ব। পুরো হিতোক্তং ম। বিলপ্য স্ুরদং সদি। 
মুচ্গং প্রাপ মহামায়া! মায়া মোহিত চেতসা ॥ ১৬ ॥ 
তাং তেচ মুচ্ছি তাং দৃষ্ট 1 প্রহন্ত মুনি পুজবাঃ। 

শঙ্করৎ প্রেষয়া মানু ব্রক্মাবিষও শ্চ নারদ ॥ ১৭ ॥ 

ব্রতোক্ত উপহার ত্রিভূবন মধো দুল হইলেও সেই সুব্রতা সতী 
তত্বৎ বস্তুর আহরণ পূর্বক হরিকে নিবেদন করিলেন। বেদমন্্রে সমস্ত 

দ্রৰা গ্রদত্ত হইলে তিনি সাজা তিল সংযোগে ভ্রিলক্ষ ছোম করাইয়! 
পুজিত দেব অতিথি ও ব্রাক্ষণগণকে ভোজন করাইলেন ॥ ১২। ১৩॥ 

এই রূপ নিয়মে সুব্রত! পার্ঝতী পুর্ণ সংবংনর প্রতাহ্ সাবধান 

পূর্বক ব্রতোক্ত কর্ভবা কার্ধা সমুদায় সম্পাদন করিলেন | ১৪ ॥ 

অতঃপর ব্রত সমাপ্তি দিনে পুরোহিত ব্রাহ্মণ সনৎ্কুমার সেই ব্রত 

দীক্ষিত! পার্দসতীকে সম্বোধন পুর্ক কহিলেন সুত্রতে! এক্ষণে তুমি 
তোমার পুণাক ব্রতে আমাকে পতি দক্ষিণ! প্রদান কর ॥১৫॥ 

মহ্থামায়। পূরোছিতের এই বাক্য শ্রবণে মায়! মোছিতা হুইয়। সেই 
মুর সতা মধো বিলাপ করিতে করিতে মৃচ্ছরপন। হইলেন ॥ ১৬। 

৬খন দেই সভাস্থ ব্রহ্মা বিষ) ও মহর্ষিগণ হুর প্রিয়! পার্ষভীকে 
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২প্রেরিতঃ শিবশ্চৈব শিবাং বোধয়িতুং শিবে। 
_ শিবঃ সমুদ্যমধকে প্রব্তং বদতাৎ বরঃ॥ ১৮॥ 

জীমহাদেব উবাচ। 

উত্তিষ্ঠ ভদ্দ্রে ভদ্রৎ তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। 
সাংপ্রতং চেতনং কৃত্বা মদীয়ং বচনং শৃণু ॥ ১৯॥ 
শিবঃ শিবাৎ স্তামিতুঃক্ত। শু্ষ কণ্ঠোক্ঠ তালুকাৎ। 
বক্ষা্স স্থাপয়ামাস কারয়া মাস চেতনাঁৎ ॥ ২০॥ 
হিতং সত্যং মিতং সর্ধৎ পরিণাম চুখাবহং। 

যশক্ষরঞ্চ ফলদং প্রবক্ত-  মুপচক্রমে ॥ ২১ ॥ 

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি ধদ্দেবেন নিরূপিতং | 
রা সম্মতমিষ্টঞ্চ ধর্্মার্থ, ধর্ম সংসদ্ধি ॥ ২২ ॥ 
সর্ধেষাৎ কর্ণমীণীং দেবি সারভূতাচ দক্ষিণ] । 
যশোদা ফলদ নিত্যৎ ধর্দিষ্টে ধর্ম্ম কর্মমণি ॥ ২৩ ॥ 

মৃচ্ছিত1 হইতে দেখিয়! হাস্য পূর্বক তাহার মৃচ্ছাপনোদনের জনা 
গগবান্ শঙ্করকে তৎসমিধানে প্রেরণ করিলেন ৪ ১৭ | 

সূবস্তাঁদিগের অগ্রগণ্য দেব দেব তৎক্ষণাৎ তাছাদিগের বাক্যানুসারে 

প্রিয়তম! পার্ধতীর নিকট গমন পুর্ধক মঙ্গলজনক বাক্যে তাহাকে প্রবোশ 
ধিত করিয়। কহিলেন ভদ্ত্রে! গ্রাত্রোরথান কর, তোমার মঙ্গল হইবে 

এক্ষণে তুমি চৈতন্য লাত পূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৮। ১৯। 
দেবাদিদেব প্রিয় তম! পার্বভীকে এই রূপ কহিয়। দেখিলেন তাঁছার 

কণ্ঠ তালু ওগুষ্ঠ শুষ্ক হুইয়। গিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে বক্ষংস্থলে 
আরোপিত করিয়া! তদীয় চৈতন্য সমুখপাদন করিলেন এবং উীছার 
প্রতি তত্কালোচিত পরিণাম সুখাবহু যশসম্বর ফল প্রদ ছিত জনক গরি- 

মিত বাক্য সমুদায় এয়োগ পূর্বক কছিলেন দেবি! এক্ষণে আমি 
তোমাকে ধর্ম সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ ধর্মার্থপ্রদ সর্ব সম্মত শু দেব 

নিরূপিত উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২০। ২১। ২২। 
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দৈবৎ বা! পৈতৃক বাপি নিত্যৎ নৈমিতিকং প্রিয়ে। 
যতকর্ধা দক্ষিণাহীনং তথ সর্বং নিষ্কলং ভবেগু। 

দ্বাতাচ কর্ম্মণা তেন কালসুত্রং ব্রজেশ্ঞবৎ ॥ ২৪ ॥ 
ইহগান্তে দৈন্যমাপ্সোতি শত্রণামপি গীড়িতঃ। 
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্ধিশ্য তত কালম্ত ন দীয়তে ॥ ২৫॥ 
ত্মুহুব্তেব্যতীতেতু দক্ষিণা দ্বিগুণ! ভবেৎ। 
চতুগ্ডপ৷ দিনাভীতে পক্ষে শত গুণে ভবেছু ॥ ২৬॥ 
মাসে পঞ্চশতগুণ! যণ্মানে তক্ষতুগুণা। 
সম্বসরে ব্যতীতে তু তৎ বর্দা নিষ্ষলৎ ভবেছ ॥ ২৭ ॥ 
দাভাচ নরকং যাঁতি যাবদ্বর্য সত্রকং | 
পুত্রং পৌভ্রং ধনৈশ্ব্ধ্যং ক্ষয় মাপ্পোতি পাঁতকাৎ। 
ধর্ট্মো নৌ ভবেতন্য ধর্ম হীনে চ কর্্মণি ॥ ২৮ ॥ 

দেবি! দক্ষিণ! সমস্ত কর্ণের সারভুত বলিয়। নির্দিউ আছে, দক্ষিণ! 
তিন্ন কোন কর্মের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায় ন1। ধর্ম পরায়ণে ! সমস্ত 

ধর্ম কর্ম্মে দক্ষিণাই নিতা যশ ও ফল প্রদান করিয়! থাকে ॥ ২৩ 

পরিয়ে ! কি দৈব কর্্ম,কি পৈত্র কর্ম, কি নিত্য কর্্ম,কি নৈমিত্তিক কর্ম, 
যেকোন কন্ম দক্ষিণ! হীন হয় তাহাই নিষ্ষল হয়। এমন কি দাতা সেই 

দক্ষিণ। হীন কর্মদেোষে নিশ্চয় কাল স্থত্র নামক নরকে গমন করে ॥২৪ ॥ 

কর্ম সমাপন হইলে যে ব্যক্তি ব্রতী ব্রাহ্মণকে তৎকালে দক্ষিণ! প্রদান 

ন। করে,সে জন্ম।ন্তরে শত্রগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও দৈনা গ্রস্ত হয় ॥ ২৫ ॥ 

কর্ম মমাপনের পর এক মুত্র অতীত হুইলে দক্ষিণ। দ্বিগুণ, একদিম 

অতীত হুইলে চতুগ্ডগ, একপক্ষ অতীত হুইলে শতগুপ, একমাস অতীভ 
হইলে পঞ্চ শত গুণ ও ষণ্াস অতীত হইলে ছুই সহ্ত্র গুণ প্রদান কর! 
কর্তব্য কিন্তু সংবুসর অতীত হইলে কৃতকর্দম সমুদায় বিফল হইয়া যায়, 
দক্ষিণাহীন কার্ষে/ ধর্ম বিলোপ জন্য দাতা ধর্মচুত হওয়াতে সেই পাপে 
তাহার পুত্র পেধজ্ ধ্টনশ্বর্ঘা মস্ত ক্ষয় প্রাণ্ড হয় এবং সে অস্তে নিরয় 
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জীবিষ্টরুবাচ। 

* রক্ষ স্বধর্দাৎ ধর্টিষ্ঠে ধর্ঘদাজ্ের ধর্ঘ্ঘ কর্মঘণি। 
সর্বেষাঞ্চ ভবেদ্রক্ষ। স্বধর্্ম পরিপালনে ॥ ২৯। 

ব্রঙ্গোবাচ। 

যশ্চ কেন নিমিতেন নধর্মৎ পরি রক্ষতি। 
ধর্মে নে চ ধর্মজ্ঞে তন্ত ধর্দ্মো! বিনশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 

ধর্ম উবাচ। 

মাং রক্ষ যতুতঃ সাধি প্রদায় পতি দক্ষিণাঁং | 

ময়ি স্থিতে মহ সাথি সর্ববং ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ 
দেব। উচুঃ। 

ধর্দাং রক্ষ মহা সাথি কুরু পুর্ণং ব্রত দতি। 
বয়ং তব ব্রতে পূর্ণে কুর্দন্তে পূণ মানসং ॥ ৩২॥ 

মুনয় উচুঃ। 
কতা সাপ্থি পুর্ণ হোমং দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাঁৎ। 
স্থিত্ষস্মান্ু ধর্মাজ্ঞেকিম ভদ্্রৎ ভবিধ্যতি ॥ ৩৩॥ 

গামী হইয়া সহত্রবর্ধ নরক তোগ করিয়! থাকে ॥ ২৬] ২৭1 ২৮ ৪ 

দেবাঁদিদেব এইরূপ কছিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তগবাঁন্ বিষুঃ 
পার্কভীকে সঘবোঁধন পূর্বক কছিলেন ধর্দ পরায়ণে ! ধর্ম কর্মের যথার্থ 
তত্ব তোমার বিদিত আছে। অতএব তুমি ধর্ম রক্ষা কর। স্বধর্মম 
পালনে যকলের রক্ষা হইবে ॥ ২৯। 

ত্রদ্ম। কছিলেন ধর্মাজের! যে বাক্তি কোন. কারণ বশতঃ ধর্মরক্ষ 
ন! করে সে ধর্ম লোপ জন্য, অধর্থ্ে সমাক্রান্ত হয় ॥ ৩০। 

ধর্ম কহিলেন সান্বি! তুমি পতি দক্ষিণ প্রদান করিয়া যন্তব পূর্বাক 
আমাকে রক্ষা কর, আমি ধাকিলে তোমার সমস্ত বিষয়ে মল ছইবে ৩১৪ 

দেবগণ কছিলেন মছা৷ সাবি! তুমি এক্ষণে ধর্রক্ষা করিয়। ব্রত পুর্ণ 
কর তাহ হইলে আমর! ভৌমার মনোতীফ পরিপূর্ণ করিব ॥ ৩হ। 
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সনগুকুমা'র-উবাচ। 
শিবে শিবং দেহি মহ্াং ন চেদ্বত ফলং ব্রতে। 
স্চিরং সঞ্চিভস্যাপি স্বাত্মনস্তপসঃ ফলং ॥ ৩৪॥ 

বর্ণ্য দাক্ষণে সানি যাগস্যাহস্ত ত্ ফলং। 
প্রাঞ্্যামি যজমানস্য সংপুর্ণ কর্মণঃ কলৎ ॥ ৩৫ ॥ 

পার্বতুযুবাচ। 

কিং কর্ধ্মণ। মে দেবেশ কিং মে দক্ষিণয়! মুনে। 
কিং পুজেণ চ ধর্মেণ যত্র ভর্তাচ দক্ষিণ ॥ ৩৬॥ 
যদি ভূমির্দময়াত্যক্ত1 যদি বৃক্ষশ্চ দৈবতঃ। 
গতেচ কারণে কাধ্যৎ কুতঃ শস্যৎ কুতঃ ফলং ॥ ৩৭ ॥ 
প্রাণাস্ত্যভ্ণঃ স্বেচ্ছয়াচেদ্দেহেন কিং প্রয়োজনহ | 

যুনিগণ কহিলেন সাধুশীলে ! তুমি পুর্ণ হোম করিয়া পুরোন্িত 

সনৎকুমারকে দক্ষিণ| প্রদান কর। ধর্জ্ঞে! আমর! বিদামানে কখনই 

তোমার অমঙ্গল হইবে না ॥ ৩৩ ॥ 

সন€ুকুমার কক্কিলেন শিবে ! এক্ষণে তুমি স্বীয় পতি শিবকে আমায় 
দক্ষিণ! প্রদান কর ব্রত ফল প্রাণ্ড হইবে নতুবা তোমার এই ব্রতের ফল 
লাত হইবে নাঃ আর তুমি দীর্যকাল যে তপঃ সঞ্চয় করিয়া দেই তপ- 
স্যার ফলে তোমাকে বঞ্চিত হুইতে হুইবে | সাথি! যজমান দক্ষিণ! 
দাঁন না করিলে পুরোহিত অদক্ষিণ কার্য্যের ফল ভাগী হুইয়। থাকে 

সুতরাং এখন আমি এই অদক্ষিণ কর্মের সমস্ত কল প্রাণ্ড হইৰ ॥ ৩৪। ৩৫৪ 
পার্বতী দেবী দেব ও খষিগণের এই সমস্ত বাকা শ্রবপ করিয়া কন্ছি- 

লেন মহাতাগগণ ! পতি যে কর্মের দক্ষিণ।, সে কর্মে আমার প্রয়োজন 

নাই, লুতরাঁং ভাঙার দক্ষিণা দানের আবশ্যকতা! কি আছে? ভর্ভাকে, 

দক্ষিণ। দান করিয়া! আমি পুর ও ধর্ম লাত্েরও কাঁমন। করি না ॥ ৬৩ ৪ 

যদি আমি মিভূর অচ্চন। পরিভাগ করিয়া! দেবতা জনে ফেবল 
বক্ষের উপাসন। করি, তাহাতে কারণের অনত্বে কার্যে র উৎপত্তি অ্ভ্ভব 
প্রযুত্ী নিশ্য়ই আমাকে শদ্য ও ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হুয় ॥ ৩৭॥ 
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দৃষ্টি শক্তি বিহীনেন চক্ষুষ! কিং প্রয়োজনং ॥ ৩৮ & 
* শত পুত্র সমঃ স্বামী সাধ্ীনাঞ্ সুরেশ্বরাঃ। 
যদি ভর্তা ব্রতে দেয়ঃ কিং ব্রতেন সুতেন বা ॥ ৩৯ ॥. 
ভর্ভৃর্বংশশ্চ তনয়ঃ কেবলং ভর্তৃ মুলকঃ। 
যত্র মুলং ভবেদৃভ্র্টং তদ্বাণিজ্যঞ্চ নিক্ষলং ॥ ৪০ ॥ 

ূ প্রীবিষ্রুবাচ। 
পুজাঁদপি পরঃ স্বামী র্দষ্চ স্বামিনঃ পরঃ। 
নক্টে ধর্মে চ ধর্দিষ্টে স্বামিনা কিং জুতেন বা ॥ ৪১॥ 

ব্রন্ষোবাচ। 

স্বামিনশ্চপরোধর্ন্ো ধর্মাৎ সত্যঞ্চ জুব্রতে। | 
সত্যৎ সক্কপ্পিতৎ কর্ম ন ভ্রষ্টং কুরু সুব্রত ॥ ৪২ ॥ 

স্বেচ্ছা ক্রমে প্রাণপরিত্যক্ত হইলে দেহে প্রয়োজন কি? দৃ্টিশজিহীন 
চক্ষু দ্বার কি কখন কোন বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৮॥ 

ছে দেবগণ ! সাধী রমণীগণ শত পুভ্র লাঁতে যেরূপ পরিতুষ্ট হন 
একমাত্র ক্ামী হইতে তাছাদিগের তক্ষেপ তৃপ্তিলাত হুহয়! থাকে । অত- 
এব এই ব্রতে যদি সেই ম্বামীকে প্রদান করিতে হয় তাহা! হইলে আমার 
এ ব্রতে ও পুন্দ্রে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৯ ॥ 

নূরগণ! তর্ভ! পুভ্র লান্তের মূল কারণ, ও রর ভর্তার বংশধর 
বলিয়। স্থিরীরুত রহিয়াছে, অতএব যাহার মূল নষ্ট হয়, তাছা। কখন 
ইফ্টজনক হয় না। সুতরাং তাহাতে ফল লাভের অস্তাবন। নাই ॥ ৪৩ ॥ 

পার্বতী এইরূপ, কন্ছিলে ভগবান্ বিষুণ তীছাঁকে সম্বোধন করিয়! 

কহিলেন ধর্ম পরায়ণে ! পুভ্ব অপেক্ষা] শ্বামী ও স্বামী 'আপেক্ষণ ধর্ম 
শ্রে্ঠ রূপে গণ্য আছেঃ অতএব সেই ধর্ম নট হইলে পতি বা প্ু্তে 
প্রয়োজন কি? ॥ ৪১ ॥ |... ৮) 

ত্রন্ষা কছিলেন স্ুত্রতে | স্বামী হইতে ধর্ম ও ধর্দ ইইতে 'সত্য 
এধান বলিয়। পরিগণিত হয়ঃ অতএব তৃবদীয় সত্য সঙ্কপ্পিস্ত ব্রভ যাহাতে 

ভ্রেট ন! হয় সেই রূপ কা্ধ্য করাই তৌমার কর্তব্য কর্ম ॥ ৪২ ॥ 
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পার্বতুযুবাচ। 
নিরূপিতশ্চ বেদেঘু স্বংশবো ধন বাচকঃ। 

তন্যপ্যান্তীতি স স্বামী বেদজ্ঞ শৃণু মন্চঃ ॥ ৪৩ ॥ 
তস্য দাত মদ! স্বামী নচ শ্বং ম্বামিনে! ভবে । 
অহো ব্যবস্থী ভবতাং বেদ জ্ঞানামবোধতা ॥ 8৪ ॥ 

ূ ধর্মী উবাচ। 
পত্বী বিনান্যং ন্বং সাধ্ধি স্বামিনং দাতু মক্ষম!। 
দপ্পতী ঞ্ুব মেকাঙ্গো দ্বয়োর্াতাচদ্বে? সমৌ। ৪৫। 

পার্বত্যুবাচ। 
পিত। দর্দাতি জামাতে স চ গৃহ্াতি তৎ জুতাঁং। 
ন শুতং বিপরীতঞ্চ শ্রুতৌ! শ্রুতি পরায়ণাঃ। ৪৬। 

দেবাউচুঃ। 
বুদ্ধি স্বরূপ! তব দুর্গে বুদ্ধিমন্তোবয়ং তুয়!। 

পার্বতী কহিলেন ছে বেদজ্ঞ ত্রন্ষন্! আমার বাকা শ্রবণ ককন 

বেদেল্য” শব্দ ধনবাচক বলিয়। নিরূপিত হইয়াছে । সেই “স্ব” 

যাহার থাকে, তিনিই ল্বামী। গ্যামী অনায়াসে ম্ব অর্থাৎ ধনদাত! হন 3 

কিন্তু “ত্য ' অর্থাৎ ধন কখন হ্যামীদাত। ছয় না। আপনার! বেদ বিধান 

জানিয়া এই রূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন, কিন্ত আবার যদি আপনার অবজ্ঞা! 

প্রকাশ করেন ) তাহ! হইলে অতি ছুঃখের বিষয় হয় ॥ ৪৩। ৪৪ ॥ 
ধর্ম কমিলেন, ছে পতিত্রতে ! পত্বী বরং অন্য ধন দান করিতে 

পারেন ন1) প্রতুত ম্বামিদান করিতে অনায়াসে সক্ষম হুন। কারণ 

দল্পতী একাজ, জুতরাং উভয়েই তুল্য। অতএব জায়। পতিকে এবং 
পতি জায়াকে অনায়াসে দান করিতে পারে ॥ ৪€ ॥ 

পার্ধতী কহিলেন; হে বেদ পরায়ণগণ! পিতা জামাভাকে কন্যা 

প্রদান করেন । জামাত! সেই পিতৃদত্ত কন্যাকে গ্রহণ করি! থাকেন | 
কিন্ত আপনাদিগের মত বিপরীত কথ। অর্থাৎ জায়ার পতি দান এবং 

পতির জায়! দান, কখন কর্ণে শুনি নাই)৪৩৬৪ 



ধমঅ গগপতিখওয। ৭১ 

বেদজ্ঞে বেদ বাদেষু কে বা ত্বাং জেতু মীশ্বরাঃ। ৪৭ | 
' নিরূপিতা পুণ্যবেতু ব্রতে স্বামীচ দক্সিণা। 

শ্ৰীতোঁ আদতোবঃ স্বধর্্মো বিপরীতোন্ ধর্দকঃ | ৪৮। 
পার্বত্যুবাচ। 

কেবল বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণর়ং | 
বলবার লৌকিকো বেদাল্লোকাচারঞ্চ কন্তযজেৎ। ৪৯। 
বেদে প্রকৃতি পুংসোশ্চ গরীয়ান পুরুষো গ্রুবং | 
নিবোধত সুরাঃ প্রজ্ঞাবালাহং কথয়ামি কিং। ৫*। 

বৃহস্পতিরুবাচ | | 
ন পুমা সং বিনা"সৃকির্নসা্ধি প্রক্ুৃতিৎ বিনা । 
শ্রীকষণম্চদ্বয়োঃ অঙ্টা সমে প্রকৃতি পুরুষোন। ৫১1 

পার্বত্যবাচ। 
যঃ কষ অফ্টা সর্বের্ষাং সোৎংশেন স গুণঃ পুমান। 

দেবগণ কহিলেন, হে ভুর্গে! তুমি বুদ্ধি স্বরূপা, তোমার সছায্য 
বশতঃ আমর! বুদ্ধিমান হইয়াছি | অতএব ছে বেদজ্ঞে। বৈদিক তর্কে, 
কে তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে ? যাছাই হউক পুখ্যক ব্রতে ক্থামি 
দান বেদের ব্যবস্থা!) লুতরাঁধ বেদ বিহিত ধর্মই স্বধর্দা, আর তাহার 
বিকদ্ধাচরণই অধর ॥ 8৭ ॥ ৪৮। 

পার্কতী কহিলেন, এই জগতে বলবান্ লোকাচার বিদ্যমান খাঁকিতে 
কোন্ বাঞ্জি কেবল বেদ অবলঘ্বন করিয়। কার্ধ্য নির্ণয়, করিয়া থাকেন? 
লোকাচার বেদাপেক্ষা প্রবল। অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই বেদ এ্ধান 
লোক ব্যবহার পরিত্যাগ করেন? বেদে যে প্রতি পুকষের বিষয় বর্ণিত 
আছে, তছুতয়ের মধ্ো পুকধই প্রধান । ছে সুরগণ! আপনার শ্রাজ, 
আমি স্ত্রী জীতি আপনাদিগের মিকট, আর কি বলিব ॥ ৪৯। ৫০ | 

বৃহস্পতি কছিলেন, হে সাথি! প্রকূতি ও পুকষ এই উভয়ের সংযোগ 
তিন্ন কেবল প্রকৃতি ব! কেবল পুকষ দ্বার! জগৎ ক্হট হইতে পারে না। 
এককতি ও পুকঘ উত্য়ই তুল্য এবং পরব্রক্ম ভীরু উভয়েরই অহা! ॥ &১। 



৭২ ্রন্ষ বৈবর্তরপুরাণমূ। «ম অ 

পুমান গরীযান প্রক্কতেস্তথাপিনত তশ্চসা। ৫২। 
এতস্মিম্রস্তরে দেব! মুনয় সতত সংসদি। 
রত্বেন্দ্রসার নির্শীণমীকাশে দদৃশূরথৎ। ৫ও। 
পার্ধদৈশ্চ পরিবৃভৎ সর্ব্বৈঃ শ্যামৈশ্চতুভূজৈঃ। 
বনমাল। পরিবৃতৈ রত ভূষণ ভূষিতৈঃ। 
অবরুহা মুদ! যানারদাজগাম সভা! তলং ॥ ৫৪ ॥ 

তুষ্ট বুস্তৎ সুরেক্দরাস্তে দেব বৈকুণ বাসিনং | 
শছ চক্র গদাপদ্মমীশ দেবঞ্চতৃভূঁজঃ ॥ ৫৫ ॥ 
লন্মনী সরম্বতীকান্তং শান্তং তং সুমনোহরং। 
গুথ দৃশ্যমভক্তানামদৃশ্যৎ কোটি জন্মভিঃ ॥ ৫৬ ॥ 
কোটি কন্দর্প নীলাভং কোটি চন্দ্র সম প্রভৎ | 
অমূল্য রত্বু রচিতং চারু ভূষণ ভূধিতৎ.॥ ৫৭ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, শ্রীকুঞ্চ সমস্ত জগতের শ্রফ, তিনিই সগ্ডণ পুকষ 

এবং তিনিই অংশে সমুৎপন্ন, যাহাই হউক পুকষ প্রকুতি অপেক্ষা 

মছান্ কিন্ত একতি কখন পুৰধ অপেক্ষা গরীয়মী হইতে পারে না ৪৫২ | 
পার্বতী এইরূপ কন্িতেছেন, ইতাবসরে সতাঁলীন দেবগণ ও মুনিগণ 

দেখিলে, আকাঁশমার্ঁগ দিয়া! উৎকৃষ্ট রত্বু নির্টিত পরম মনোহর 
একখানি রথ আগমন করিতেছে &॥ ৫৩ ॥ 

এ রথে উৎ্রু্ট বনমাল! বিরাঁজিত, অত্যুণ্রুষ্ট রত্ব ভুষণে বিভুষিত 
শ্যাম কলেবর চতুভুর্জ পারিষদগণে পরিবো্টিত এক পুৰষ সমাসীন 

ভিলেন, তিনি মহানন্দে অবভীর্ঘ হুইয়! সভায় সমাগত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ 

দেবগণ সেই ইবকুগঠবাঁসী পুকষকে দর্শন করিবামাত্র স্তব করিতে 
লাশিলেন, এ পুকষের চারিহস্ত, এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর 

হস্তে গদ। ও অন্যতম হস্তে পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৫৫৪8 

তিনি লন্মী ও সরগ্যতীর কান্ত, শান্ত স্বভাব ও অতি মনোহর আকার 

সম্পর তক্তগণ অনায়াসে ভার দর্শন লাভে লক্ষম হয়; কিন্ত ভত্তিঃ 
হীন দানবগণ কোটি জগ্ঘেগ তাছার সন্দর্শন লাভে সমর্থ হয় না ॥ ৫৬৪ 



, ধম অ গণপতিথণগ্ুযু। ৭৩ 

মেব্যং ব্রন্মাদি দেবৈশ্চ সেবকৈঃ সন্তৃতৎ স্ততং। 
" তন্ভাসযা চ প্রচ্ছন্ৈ বেবি তথ সুরর্ধিভিত ॥ ৫৮ ॥ 

বাসয়ামাসতং.তেচ রত্ব সিংহাসনে বরে। 
তং প্রণেমুশ্ঠ শিরসা। ব্রহ্ম বিষ শিবাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ 
সংপুটার্জীলয়ঃ সর্বে পুলকাজগ শ্রঙ্লোচনাঃ ॥ ৬০ ॥ 
স্মিতস্তাংস্চ পপ্রচ্ছ সর্বং যধুরয়। গির1। 
প্রবোধিতঃ সবোধজ্্ঃ প্র বজ্জ, মুপচক্রমে ॥& ৬১ ॥ 

ভরীনারায়ণ উবাঁচ। 
সহ বুদ্ধ বুদ্ধিমন্তে! ন বক্ত মুচিতং সুরাঃ। 
সর্কে শক্ত্যা ন যা বিশ্বে শক্তিমন্তোহি জীবিনঃ ॥ ৬২ ॥ 

ভাঙার শরীর কান্তি কোটি কন্দর্পের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রভা কোটি 
চজ্ের ন্যায় রমণীয়। তাহার সর্ধান্গ বিবিধ অমূল্য রত্বে খচিত এবং 
মনোছর বিবিধ ভুষণে বিভুষিত ॥ ৫৭ ॥ 

ব্রহ্মা দেবগণ তীঁহার উপাঁসন1] করেন এবং অন্যান্য দেবগণ নিয়ত 

স্তাঙ্থার স্ত্রতি পাঁঠ করিয়। থাকেন, কতশত সুরর্ষি তাহার শরীর গ্রভায় 

সমাচ্ছন্ন হইয়। তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়! থাকেন ॥ ৫৮। 
রক্ষা, বিষণ গ শিবাদি দেবগণ অতুযুত্কুষ্ট সিংহানে তাহাকে উপ- 

বেশন করাইয়। সকলে অবনত মস্তকে তাহার চরণে প্রণাম করিয়। কতা- 

&্লিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তীছাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত 

এবং লোচন আনন্দাগ্রু জলে পরিপূর্ণ হইয়; উঠিল ॥ ৫৯। ৬৭ ॥ 
অসাধারণ ধীশক্ভি ও প্রজ্ঞ/শক্তি সম্পন্ন ভগবান নারায়ণ সঙ্ছাম্যা- 

বজ্ধলে মধুর বাঁক্যে দেবগাণকে সমস্ত জিজ্ঞাসা কগিলেন। তৎপরে ব্রঙ্গাদি 

দেবগণ বিস্তারিত সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, ভিন্সি ভাহ।দিগকে অম্বো- 

ধন করিয়! কছিলেন, হে দেবগণ ! তোমর। সকলেই অনামান্য ধীশ ক্রি 

সম্পন্ন, এরূপ কথ! তোমা দিগের বল! কর্তবা হইতেছে না। এই ব্রদ্ষাণ্ডে 
সমস্ত জীবই এ শক্তির সাহায্যে শক্তিমান ॥ ৬১। ৬২। 

১০ 
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্রহ্মাদি ভৃণ পর্যন্ত সর্বং প্রার্কতিকং জগণ্। : 
সত্যং সত্যং বিনামাঞ্চ ময়াশক্তিঃ প্রকাশিত ॥ ৬৩ ॥ 

আবিভূর্তা চ সামন্ঃ সৃষ্ট দেবী মদীচ্ছয়া। 
তিরোছিত! চ সা শেষে সৃষ্টি সংহারণে ময়ি ॥ ৬৪ ॥ 
সৃষ্টি কর্তা চ প্রক্ৃতিঃ সর্কেষাৎ জননী পরা। 
মম তুল্যাচ মন্মায়! তেন নারায়ণাস্থৃতা | ৬৫ ॥ 

স্ুচিরং তপস তগ্তং শম্তুনাধ্যায়ভা চ মাং। 
তেন তস্মৈ ময় দত্তা তপসাৎ ফল রূপিনী ॥ ৬৬ ॥ 
ব্রত লোক শিক্ষার্থ মস্তা ন স্বার্থ মেবচ। 

স্বয়ং ব্রতানাং তপসাং ফল দাত্রী জগজয়ে ॥ ৬৭ ॥ 

ব্রক্ম। হইতে আরম্ভ করিয়া অতি তুচ্ছ ভূণ পর্ধান্ত সমস্তই প্রকৃতি 

হইতে সমুৎপন্ন। তদ্িষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। আমি ন্হার্টি 

কার্ষের কোন ছন্দাংশেও থ।কি ন। | তবে কেবল আমি শক্তিকে প্রকাশ 

করিয়াছি মাত্র ॥ ৬৩ & 

ন্ষ্টি কার্ষোর সময় আমার ইচ্ছাক্রমে আঁমা হইতেই প্রক্কতি দেবী 
আঁবিভূত হুইয়াছেন। আবার যখন আমি প্রলয়কালে ক্্টি সংহারে 
প্রতি হুই, তখন মদজ্দ সম্তূত মায়াও আমাতে বিলীন হন ॥ ৬৪ ॥ 

পরকুৃতিই সমস্ত জগতের স্থন্টিকত্র্ণ ও সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ জননী। 
আমার মায়! স্বরূপ! দেবী প্রকৃতিও আমার তুল্য । সেই জন্যই প্রকুতি- 

দেবী নারায়ণী নামে বিখ্যাত! হইয়াছেন ॥ ৬৫ ॥ 

আমার ধ্য/নে রত হুইয়! ভুতভাবন ভগবান শত্তু কতযুগ যুগান্তর 
তপন্যায় নিমগ্ন ছিলেন । সেই জন্য আমি তপসার ফল স্বরূপ এই 

প্রকুতি দেবীকে সাহার “করে জমর্পণ করিয়াছি ॥ ৬৩ 

ইই।র ব্রতানুষ্ঠান কেবল লোক শিক্ষ! প্রদানার্থ) মতৃব! ব্রতপাঁলনে 
ইহই(র কোন জ্বার্থ নঠই। যিনি ত্রিভুবন মৃধ্যে সর্ব প্রকার ব্রত ও রকল 

তপস্যার ফলদাত্রী; তাার ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? ৬৭॥ 



পধমঅ গণপতিখওষ। ৭৫ 

মায়! মোহিতা; সর্ব কিমস্তা বা গ্তবং ব্রাতং | 
- সাধ্য মন্তা ত্রত ফলংৎ কপ্পে কর্পে পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ 

সুরেশ্বরামদংশাশ্চ ব্রহ্ম বিষু মহেশ্বরাঃ। 
কলাঃ কলাংশরূপাংশ জীবিনশ্চ নুরাদয়:। ৬৯। 
মৃদ্বাবিনা ঘটং কর্তৃং কুলালম্চ যথাক্ষমঃ। 
বিনা স্বর্ণ, ্বর্কারঃ কুগুলং কর্ত,মক্ষমঃ। 
বিন। শক্ত্য। তথাহঞ্ স্ব সৃষ্চিং র্তৃমক্ষমঃ | ৭০। 
শক্তি প্রধান সৃডিম্চ সর্ব দর্শন সম্মতা। 
অহমাত্মাহি নিলিপ্তোইদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেছিনাৎ। ৭১। 
দেছাঃ প্রক্ৃতিকাঃ সর্বে নশ্বরাঃ পাঞ্চভৌ তিকাঃ। 
অহং নিত্যঃ শরীরীচ ভানুবিগ্রহবিগ্রহঃ। ৭২। 

যখন সমস্ত জগৎ ইহার মায়ায় মুগ্ধ, তখন ইহই(র আবার স্তব কি এবং 
ব্রতই বা কি? তবে কেবল লোক শিক্ষার্থ অনুগ্রহ পূর্ধক কল্পে ক্পে 

আবিভূতি হুইয়! ব্রতফল সাধন করিয়। থাকেন মাত্র ॥ ৬৮ | 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বীর প্রভৃতি নুর শ্রেষ্ঠগণ আমার অংশ হইতে সমুত্ত,ত 

হইয়াছেন। তত্ভিন্ন সুরগণ এবং অন্যান্য জীবগণ আমার অংশ এবং 

আমার অংশের অংশ হুইতে উংপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥ 
কুস্তকার যেমন মৃত্তিক! তিম্ন ঘট প্রস্তুত করিতে এবং স্র্ণকীর যেমন 

ক্বর্ণ ব্যতীত কুগুল প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারে না; তন্্রপ আমি 
প্রকৃতি ভিন্ন কখন ন্যা্ট করিতে সমর্থ নহি ॥ ৭৭ ॥ 

সকল দর্শন শাস্ত্বেই স্যফিকে শক্তি অর্থাৎ গ্রক্কতি মূলক বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছে । আমি আত্। স্বব্ূপ অদৃশ্য ও নিলিপ্ত ভাবে সাক্ষী 
রূপে সমস্ত জীবে অবস্থান করিতেছি ॥ ৭১ ॥ 

এই পঞ্চ ভে1তিক দেহ মাত্রই প্রকৃতি ঘূলক ও নম্বর ; কেবল আমিই 
নিত্য ও আত্ম। শ্বরূপে হুর্ধের ন্যায় তেজোমূর্তি ধারণ করিয়া সতত 
বিরাজমাম আছি । ৭২॥ 



৭৬ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণমু। ৭ম অ 

সর্ববাধার! চ প্রক্কৃতিঃ সর্বাজ্মীহৎ জগণ্সু চ।.৭৩€' 
অহ্মাত্মামূনে। ত্রদ্ষ! জানরূপে। মহেশ্বরঃ | 
পঞ্চপ্রাণাঃ স্বয়ং বিষ্তর'দ্ধিঃ প্রকুতিরীস্বরী | ৭৪1 
মেধ। নিদ্রাদয়শ্চৈতাঃ সর্ববাশ্চ প্রকৃতে কলা?) 
স! চ শৈলেক্্রকনোধ [ইতি বেদে নিরূপিভং | ৭৫। 
অহুং গোলোকনাথশ্চ বৈকুণ্ঠেশঃ সনাতনঃ । 

গোপী গোপৈঃ পরির্ত স্তত্রৈব দ্বিভূজঃ স্বয়ং। 
চতুভূঁজোত্র দেবেশো লক্মনীশঃ পার্যদৈরৃতিঃ। ৭৬। 
উর্দ্দং পরচ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশকোটি যোজনে 
মমাশ্রয়শ্চ গোলোকে যতাহৎ গোপিকাপতিঃ| ৭৭। 

ব্রতারাধ্যে। হি দ্বিভূুজঃ স চ তশ্ফলদায়ক। 
যদ্রপৎ চিন্তযেদ্যোহি তচ্চ তঙ্ফলদায়কৎ। ৭৮। 

প্ররুতি জগতের আধার রূপে এবং আমি জগতের আত্মাণে বিরাজ 

করিতেছি | আমি আত্ম।, ব্রক্ষ। মন মহ্েশ্বর জ্ঞান, স্বয়ং বিষু পৃঞ্চ প্রাণ 

এবং দেবী প্ররুতি বুদ্ধি স্বরূপ বিরাঁজ করিতেছেন ॥ ৭৩। ৭৪ ॥ 

তদ্ডিন্ন মেধ! ও নিদ্রা্দি দেবীর! প্রকৃতি দেবীর অংশমাত্র | ইমিই 

দেই প্রকৃতি দেবী। বেদে ইহাকে শৈলরাজ চুহিতা বলে ॥ ৭৫॥ 

আমি বৈকৃষ্ঠেশ্বর সনাতন গোলোকনাথ। আমি তথায় গোপ ও 

গোঁপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিভূজরূপে বিরাজ করিয়। থাকি। আমি 
সেই দেব প্রধান লক্ষমীপতি, এস্থলে পারিষদগণে পরিবেষ্টিত ছইয়া 

চতুভূরজ রূপে বিরাজ করিতেছি || ৭৬ 

টবকুণ্ঠ হইতে পঞ্চ শৎ, কোটি যোজন উর্ধে মিত্যান্দ গোলোক ধাম 
নামক স্থানে আমার নিকেতন। আমি তথায় গেরপিকাপতি রূগে 

রাঁসমগ্ডলে বিরাজ করিয়। থাকি || ৭৭ | 

ব্রতামুষ্ঠান কালে আমার দ্বিভূজ মূর্ভির আরাধন! করা উচিত | 
আমার এ মূর্তি ব্রত-ফলদায়ক। ফলত: যেব্যক্তি আমার ধে রূপ 



৭ম অ গণপতিখণ্ডৃ? ৭৭ 

ব্রতৎ পূর্ণং কুরু শিবে শিবং-দত্বাচ দৃক্ষিণাং1- 
' পুনঃ সমুচিতহমুল্যৎ দত্বা'নাথং গ্রহথীধ্যসি 1৭৯1 

বিষ্দেছা যথা গাবে। বিষ্ুদেহস্তথ! শিবঃ। 

বিজয় দত্বা গোমূল্যং গৃহাণ শ্বামিনং শুভে | ৮০ 
যজ্ঞপতীৎ থ। দাতুৎ ক্ষমঃ স্বামী সদৈবতু। 
তথা মা দামিনং দাতুতীশ্বরীতি শ্রতের্দাতং | ৮১। 
ইত্যুভ্ত। নম মভামধো ততৈবান্তর ধীষত। 
হষ্টান্তে সা চ সং দক্ষিণা দাতুমুদ্যতাঃ। ৮২। 
কত্বা শিবা পুর্ণ হোমং দা শিবং দক্ষিণাৎ দৃদে। 
বস্তীতাক্তাহ জগ্রাহ কুমারো দেবসংসদি। ৮৩। 

ভাঁবন করিয়। ফল কাঁমন। করে, আমি মেই ঘূর্তিতেই তাহাকে অভীষ্ট 
ফল প্রদান করিয়। থাকি || ৭৮।। 

হে শিবে! তুমি আপাততঃ শিবকে দক্ষিণ! প্রদান করিয়া স্বীয় ব্রত 
পরিপুর্ণ কর; তৎপরে যথে চিত মূল্য প্রদান করিয়। পুনরায় স্বীয় জীবি- 
তেশকে গ্রহণ করিবে || ৭৯ || 

হেশুভে! গোধন যেমন বিষ্ণু শরীরময়, শিবও সেই রূপ বিষণ শরীর 
ময় অতএব ব্রাক্ষণকে গেমূলা প্রদান করিয়া স্বীয় স্বামীকে গ্রহণ কর।৮০| 

বৈদিক শাক্কে এই রূপ বলিয়! থাকে যে, ম্বামী যেমন স্বীয় পত্বীকে 

সতত যজ্ঞে দক্ষিণ দান করিতে পারে; তদ্রপ পত্বীও স্বীয় ভর্তাকে 

ব্রতে দক্ষিণ দান করিতে সমর্থ হইয়। থাকে ॥1 ৮১ ॥ 

ভগ্ঘবান নারায়ণ এই রূপ কহ্িয়াই সেই সত মধ অন্তর্ধান করি- 

লেন, দেবগণের আর.আনন্দের সীম! রহ্থিল ন।, পার্জতীও পরম পরি- 

তুষ্ট। হইয়া স্বামীকে দক্ষিণ! দিতে সমুদ্যত! হইলেন || ৮২ ॥ 
তখন শিবানী আনলে পুর্ণাহুতি প্রদান করিয়।! শিবকে দক্ষিণ! এদান 

করিলে মনৎকুম'র সর্বদেবগণ সমক্ষে « স্বত্তি ” বলয়, শিব জক্ষিগ। 

এহুণ করিলেন || ৮৩ ॥ 



৭৮ ব্র্মবৈবর্তপুরাণম। ৭ম অ 

উবাচ দুর্গাসংত্রস্ত শুফ কণ্োষ্ঠ ভালুকা । 
পুটাঞ্জলি যুক্তা বিপ্রং হদযেন বিদুঘৃত!। ৮৪ | 

পার্বতৃুযুবাচ | 
গোমুল্যং মঙ্পতিসমমিতি বেদে নিরূপিতৎ | 
গবাং লক্ষ প্রষচ্ছামি দেহি মত স্বামিনং দ্বিজঃ। ৮৫। 
তদ? দাশ্যামি বিপ্রেভ্যো দানানি বিবিধানি চ। 
আত্মহীনো হি দেহম্চ কিং কর্ম কর্তমীশ্বর | ৮৬। 

সনগুকুমার উবাচ। 
গবাৎ লক্ষেণ মে দেবি বিপ্রস্য কিং প্রয়োজনৎ। 
দদাত্য মুল্যরত্ু্চ গবাৎ প্রত্যপ্পণে ন চ। ৮৭। 
স্বন্য স্বস্য স্বয়ং কর্তা! সর্বঃ সর্বোজগভ্রয়ে। 
কর্তূশচঈদ্িতং কর্ম ভবেশু কিন্বা পরেচ্ছয়া । ৮৮। 
দিগম্বরং পুরঃ কৃত্বা! ভ্রমিষ্যামে জগজ্য়ং। 

তখন ছুর্গতিনাঁশিনী ভুর্ণা নিতান্ত ভীত হইলেন | ভয়ে তাহার 
কণ্ঠ, ওষ্ঠ ৪ তালুক! শুদ্ধ হইল । তিনি সাতিশয় ছুঃখিত মনে কৃতাগ্ীলি- 

পুটে সনৎকুমারকে কহিলেন, ছে দ্বিজবর ! বেদে গোমূলা স্বামি সদৃশ 
বলিয়। নৈর্দিব হইয়াছে; অতএব আমি আপনাকে লক্ষ গোধন প্রদান 
করিতেছি, আপনি আমার স্বামী প্রত্যপণ ককন || ৮৪। ৮৫ | 

তাহ! হইলে আমি অন্যানা ব্রাঙ্মণদিগকে বিবিধ দান প্রদান 

করিব, শরীর জ্বীরাত্বা বঞ্জিত হইলে কোন কার্ধা করণে সক্ষম ছইতে 
পারে না। অর্থাৎ পতি দান করিয়া আমি জীবাত্ব। শুন্য হুইয়াছি, 
আমার পতি দান প্রত্যপর্ণ ককন। ৮৬ | 

ননৎকুমার কন্থিলেন, আমি ব্রাহ্মণ; লক্ষ গোঁধন লইয়! আমি কি 
করিব। ' গোঁধন প্রভার্পণে অমূলা রত প্রদান কর।| ৮৭ || 

স্ব, মর্ভা, পাক্তাল, ব্রিভূবন মধ্যে সকলেই স্য স্ব প্রধান? এক্ষণে ভিজ্ঞ।স। 

করি, কার্ধ্য কর্তার ইচ্ছা ক্রমে সাধিত হয় ফি অপরের ইচ্ছায় ছয় ॥ ৮৮॥ 
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বালকানাং বালিকানাং মুহন্মিত কারণৎ ৮৯। 

' ইত্যু্ত। ব্রহ্গণঃ পুরো গৃহীত্বা শঙ্করং মুনে। 
সন্নিধো বাসযামাস তেজম্বী দেবসংসদি। ৯*। 
দৃষ্ট। শিবৎ গৃহ্যমানং কুমারেণ চ পার্বতী । 
সমুদ্যতা তনুং ত্যভুং শুষ্ক কণ্ঠোষ্ট তালুকা। ৯১। 
বিচিন্ত্য মন? সারীত্যেব মেব দুরত্যযৎ | 
ন দৃষফ্টোভীষদেবশ্চ ন চ প্রাপ্তৎ ফলং বত। ৯২। 
এতস্সিন্স্তরে দেবাঃ পার্বতী নহিতান্তদ! 
সদ্যোদদৃতুরাকীশে তেজসাঁং নিকরং পরং। ৯৩। 
কোটি শুর্ধ্য প্রভো্দঞ্চ প্রত্বলঞ্চ দিশোদশ |. 
কৈলাস শৈলৎ পুরহঃ সর্ব্বদেবাদিভির্ধূতং | ৯৪| 

যা! হউক এক্ষণে আমি বালক ও বালিকাগণের পরিহ্থাস জনক এই 
দিগঘ্বরকে অগ্রসর করিয়! জগল্রয়ে পরিভ্রমণ করিব | ৮১। 

হে মুনিবর ! ব্রান্মার পুত্র তেজন্বীদ্বিজ সত্বম সনপুকুমার এই কথা! 

বলিয়। শঙ্করের হস্ত ধারণ পূর্বক দেব সভামধ্যে স্থসমীপে উপবেশন 
করাইলেন ॥| ৯০ | 

মনৎকুমার শিবকে গ্রহণ পূর্বক স্বসমীপে লইয়। গেলেন দেখিয়া 
পর্বতরাজ ছুহ্িতীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ তান্ুকা; পরিশুষ্ধ হইল | তিনি ন্বীয় 
কলেবর পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥। ৯১।। 

পতিব্রত। পার্ধতী মনে।মধ্যে এই রূপ বিষয় সঙ্কপ্প করিয় চিন্ত! 
করিলেন, ছাঁয়! কি হুর্ভাগ্য ! একবার এ সময়ে ইইউদেবকে. সন্দর্শন 
করিতে পাইলাম ন।! কোন অভীষ্ট ফল লাভও হুইল ন] ! ॥ ৯২ & 

পতিব্রত। এইনপ চিন্ত। করিতেছেন, ইত্যবসরে ঘোরতর এক ততজো. 
রাশি নভোমগুল উত্ভাঁসিত করিয়। যুগপৎ তীছার ও দেখগণের নেত্র- 
পথে আবিভূতি হইল | ৯৩।। ০ 

এ তেজোরাশির প্রভা কোটি শর্ষ্যের প্রভা অপেক্ষাও অমুজ্বল। 



টি রক্ম বৈবর্তপুরাগম | থম অ 

সর্দ্ঘান্ কুর্ববত প্রচ্ছন্নৎ বিস্তীর্ণং মগ্ডলাকুতিং। 
দৃ্ট। তচ্চ ভগবতত্তষটবুস্তে ক্রমেণ চ। ৯৫: 

বিষরুবাচ। 

ব্রহ্মাগ্ডামি চ মর্ববাণি যল্লোম বিবরেধু চ। 
মোযৎ তে যোড়শাংশশ্চ কে বযং যে! মহাবিরাট্ ॥ ৯৬ ॥ 

ব্রন্মোবাচ। 

বেদোপতুক্ত দৃশ্যৎ যত প্রত্যক্ষ দ্র, মীশ্বর। 
স্তোতুৎ তদ্র্ণিতুমহং শক্ত কিং স্তেমি ততপরঃ। ৯৭ 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 
জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবোহং স্তোমিজ্ঞান পরঞ্চ কিং। 
সর্বানির্বচনীষং যৎ ভং ত্বাঁৎ খেচ্ছানময়ং বিভুং | ৯৮। 

উচ্ছার প্রভার দশদ্দিক্ উদ্ভাসিত হুইয়৷ উঠিল, সন্মখে সমব্ত দেবগণ 

কর্তৃক অধিষ্ঠিত যে কৈলাম পর্বত শোভমান ছিল, উহ! এ বিস্তীর্ণ 

তেজোমগুলে একেবারে সমাচ্ছন্ন হুহয়। পড়িল। দেবগণ সেই তেজো- 

রাশি ভগবান নারায়ণের বিবেচনা করিয়। যথাক্রমে তাহাকে স্তর 

করিতে লাগিলেন | ৯৪ ৯৫|| 

বিষ্ণু কছিলেনঃ ছে পরমেশ! তোমার প্রতোক লোমকুপে সমস্ত 

ব্রক্গ(ণ্ড বিরাজ করিতেছে । জগতে যে মূর্তি মন্থাবিরাট নামে প্রসিদ্ধ, 
সেই মছ্ছ! বিরাট মূর্ভিই যখন তোমার ষোড়শ।ং শের একাংশ, তখন আমর! 

যে তোমার নিকট অতি ছার পদার্থ, তাস? আর কি বলিব ॥ ৯৬ ॥ 

ব্রদ্ষ। কছ্ছিলেন, ছে ভগবান্! বেদে যে প্রত্াক্ষ দৃশ্য মূর্তির বিষয় 

বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাঁছাই দর্শন, তাহাই বর্ণন এবং তাহাই স্তৰ 
করিতে পারি, কিন্তু যাহ! তাহার অতীত, তাঁন্থার আর কি রূপে স্তব 

করিতে সবর্থ হইব? |1 ৯৭|। | 
মহাদেব কহিলেন, ছে বিভে1 ! আঁমি জ্ঞানের অধিষ্ঠীতা দেবত| 

সুতরাং যাহ। জআনগে চর পদার্থ, আমি তাহ।ই স্তব করিয়। থাঁকি। তুমি 

ুজিলগজচ তিনটি চিন নু এ -৩৬ 
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ধর্ম উবাচ। 

অদৃশ্যমবতারেষু যন্দ-শ্যৎ সর্ববজন্তভিঃ | 
কিং স্তৌমি তেজোরূপত্তস্তক্ত্যানুগ্রহ বিগ্রহং। ৯৯। 

দেবাউচুঃ। 
কেবযং ত্বঘকলাংশাশ্চ কিংবা ত্বাৎ স্তোতুমীশ্বরাঃ। 
স্তোতুং ন শক্তা বেদাষাং ন চ শক্ত সরস্বতী । ১০*। 

মুনয় উচঃ। 
বেদান পঠিত্বা বিদ্বাংসো বয়ং কিং বেদকারণং | 
স্তৌতুমীশানবাণী চ ত্বাঞ্চ বাঁঙমনসোঃ পরং। ১০১। 

সরম্বত্যুবাচ। 
বাগাধিষ্ঠাতৃদেবীং মাত বদস্তি বেদবাদিনঃ। 
কিঞ্িন্রশক্তা ত্বাং স্তোতু মহো বাউমনমসোঃ পরহ। ৯০২। 

ভ্তানণতীত,বচনাতীত ও সেচ্ছাময় বিভুঃ কিরূপে ভোমার স্তব করিব ।৯৮। 
ধর্ম কন্ছিলেন, হে জগদীশ ! তোমার মূর্তি অদৃশা ও তেজোময়,কেবল 

যখন তক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ সময়ে সময়ে বিগ্রন্থ খধারণু 

করিয়। অবতীর্ণ হও, তখনই সকলে তোমার মূর্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ 
ছয়, অতএব আমি কিরূপে তোমার স্ব করিব ॥৯৯॥ 

দেবগণ ককিলেন* ছে নারায়ণ! চতুর্কেদ ব!বাগ্দেবী সরস্বতী যখন 
তোমার স্তরতিগান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারেন ন।, তখন আমরা 

তোমার অংশের অংশ হইব! কিরূপে স্তুতিগান করিৰ । ১০৩ | 

মুনিগণ কছিলেন হে অখিলপতে ! তুমি বাকোর অগ্গোচর, মনের 

অগোচর ; অতএব দেৰী বাণীই যখন তোমার স্তব করিতে সমর্থ ম্ছেন, 

ডখন আমরা, ভোম। হইতে সমুস্ত,ত হইয়া বেদমাত পাঠে যত কিঞিওৎ 
জ্ঞানলাভ করিয়। আর অধিক কিস্তব করিব | ১০১। 

সরম্বতী কছিলেন, হে দের! বেদবাদিগ্রণ আমাকে বাকোর অধিষ্ঠা- 
ত্রীদেবী বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যখন বাঙ.মশের 

৯১ 
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৮২. বঙ্গ বৈবর্তপুরাগম। ৭ম অ. 

সাঁবিভ্রী উবাঁচ। 
বেদপ্রস্থরহং নাথ সৃট। তং কলষাপি বা। 
কিং স্তে)মি স্্ীস্বভাবেন সর্বকারণ কারণং। ১৯৩। 

লক্মীরুবাচ। 
ত্বদংশ বিষ্তকান্তাহং জগ পোষণ কারিণী। 
কিং স্তোমি তবৎকল! সৃষ্ট জগতাং বীজকারণৎ। ১০৪। 

হিমালয় উবাচ। 

হসন্তি নন্তে। মাং নাথ কর্মমণাস্থাবরং পরৎ। 
স্তোতৃৎ সমুদ্যতং ক্ষুদ্র কিং স্তেমি স্তোতুমক্ষমঃ। ১৯৫। 
ক্রমেণ সর্ব তং ্তত্বা দেবারিব বন্ুর্মনে। 
দেব্যশ্চ মুন দর্কে পাব 'তী স্তোতুযুদ্যতা। ১০৬। 

শপাশাস্পি পাপী শি উপ পা পিপিপি স্পা পপি শী শনি শপ 

অগে।চর, তখন আমি বাক্যদ্বার কিকূপে তোমার স্তব করিৰ !| ১০ । 

সাবিত্রী কহিলেন, ছে নাথ ! আমি তোমাহইতেই বেদমীত। সাবিত্রী- 
রূপে সামান্য অংশে জগতে অবভীর্ণ হুইয়[ছি, কিন্তু তুমি যখন জর্ধকর- 
ণেরও কারণ, তখন স্ত্রীন্ঘভাবমাব্র অধিকারে আর কি স্তব করিব। ১*৩। 

লক্ষী কহিলেন, হে নাথ ! যদিও আমি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবিলসিনী, 
এবং যদীও আম! হইতে জগৎ পরিতুষ্ট হুইয়। থাকে, তথাপি আমি 
তোমার অংশ হুইতে সমুখ্পন্ন হুইয়াছি। অতএব তুমি যখন জগতের 
বীজকারণ, তখন আমি কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব । ১০৪। 

হিমালয় কহিলেন, হে ৰিতো ! আমি অতি ক্ষুদ্র; আমি কর্ম- 

গুণে স্থাবরযোনি লাভ করিগাছি, আমি স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে সাধু 

ব্যক্তির আমাকে উপহ্থাস করিবেন। অতএব আমি আর কি স্তব 

করিব নুতরাং আমি স্তবে অক্ষম হুইলাম। ১০৫ ॥ 

ছেমুনিবর ! এইরূপে সমস্ত দেব, দেবী ওমুনিগণ ক্রমে স্তুতিগানে 

বিরত হইলেন ; কেবল একমাত্র পার্বতী মেই তেজোমূর্তির স্তব করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন | ১০৬। 

সস. 

পুর জী, 

০০8০৭; ফি ৮ 



৭ম অ গণপতিগ্য়। তি 
ধোঁতবস্ত্র জটাভারং বিভ্রতী সুত্রতাত্রতে। 

*প্রেরিতা পরমাতানং ব্রতারাধাৎ শিবেন চ। ১০৭। 

জ্বলদগ্নিশিখা রূপ! তেজোমুর্তিমতী সতী । . 
তপনাৎ ফলদ মাত! জগতাং সব্বকারণং। ১৮। 

_ পাব্রভ্যুবাচ। 
কুষ্ণ জানা্সি মাং ভদ্র নাহ্ং তাং জ্ঞাতুমীশ্বরী। 
কেব৷ জানস্তি বেদজ্ঞা বেরা! বা বেদকারকাঃ 1 ১০৯। 

ত্দংশাস্্রাং নজানন্তি কথং জ্ঞাস্তন্তি তবৎ্কলাঃ। 

 ত্বপ্চাপি তত্বং জানামি কিমন্যে জ্ঞাতুমীশ্থরাঃ | ১১০ । 
সুন্মনা সুম্মমতমেইব্যক্তঃ স্থলাঁজ স্থলতমে। মহানু। 

বিশ্ব স্ব বিশ্বরূপশ্চ বিশ্ববীজং মনাঁতন্ঃ ॥ ১১১ | 

কাধ্ধ্যৎ তৎ কারণং ত্ৃঞ্চ কারণানাঞ্চ কারণৎ। 

তিনি ব্রতে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন বলিয়া, ভার পরিপান ধেংতবন্ত্র 
মন্তকে জটাভার, শরীরকান্তি যেন এজ্লিত অনলশিখ! ; দেখিলে 

মুর্তিমান তেজঃম্মরূপ বোধ হুয় | সেই তপম্যার ফলদাত্রী মাত। সতী 
পার্বতী শিবকর্তৃক অনুমত হইয়া! জগতের আদি কারণ ব্রতারাধ্য পর- 

মাত্মাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, হে রুষ্ণ ! তুমি আমাকে বিশেষ 

বিদিত আছ, কিন্ত আমি তোমঃকে জ্ঞাত নহি । কি বেদ? কি বেদজ্ঞ, কি 

বেদকাঁরক ব্যান্তঃ কে তে'মাকে জানিতে পারে? ॥ ১০৭। ১৭৮। ১০১৯ ॥ 

তোমার অংশ যখন তোমাকে জানিতে পারে না তখন তোমার 

অংশের অঙুশ কিরূপে তোমার তত্ব জানিতে পারিবে । ফলতঃ তুমিই 
তোমার তত্ব জানিতে পার ? নতুবা! অন্যের সাধ্য কি যে, তোঁমাঁর তত্ব 

বিশেষ রূপে জানিতে পারে ॥ ১১০ ॥ 

তুমি পরমাণু হইতে ন্ুপ্ধমতম ৷ তুমি ইত্তিয়ের অগোচর, তুমি স্থল 
হুইতেও স্থল, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বরূপী, তুমি বিশ্বের আদিকাঁরণ এবং 
তুমিই একমাত্র নিত্য পদার্থ ॥ ১১১। 



নি তে রে 
৮ 

৮৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমূ । ধম অ 

তেজঃ স্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়? ॥ ১১২ ॥ 

নির্দিপ্তানিগু ণঃ সাক্ষী শ্বাত্ারাম পরাহ্পরঃ। 
প্রক্লুতীশোবিরা ড় বী্ং বিরাড় জপ স্বমেৰ চ। 
সগুণস্ত্ং প্ররুতিকঃ কলয়! সৃষ্টি হেতবে 1 ১১৩ ॥ 
প্ররৃতি স্তবং পুমা স্বঞ্চ বেদান্যে। নক্কচিস্তবেশ্ড | 

জীব স্তং শাক্ষিণো ভোগী ম্বাত্বুনঃ প্রতিবিষ্বকঃ ॥ ১১৪ ॥ 
কর্ন তৃং কর্ম বীজং তং কর্মাণাৎ ফল দাঁয়কঃ। 

ধ্যায়স্তি যোগিনস্তেজ স্তদীয় মশরীরিণং | 
কেচিচ্চতুভূ'জং শান্তং লক্নীকান্তং মনোহরং ॥ ১১৫ ॥ 
বৈষ্ণবাশ্চৈব সাকীরং কমনীয় মনোহরং | 
শা চক্র গদ! পম ধরং পীতান্বরৎ পরৎ ॥ ১১৬ ॥ 

ছে বিভে। ! তুমি ঘটপটাদিন্ধূপ কার্য, আবার তুমিই ঘটপটা দির 
উদপঞ্তি নিদান পরমাণু য আবার সেই পরমাণু তোম1 হইতে সস্ত,ত 
হইয়াছে । তুমি তেজঃম্মরূপ, তোমার আকার নাই, আশ্রয়ও নাই ।১১৭। 

তুমি ন্বত্ব' রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাতীত,' তুমি নিলিপ্তি, তুমি সকলের 
সাক্ষীপ্বরূপ, তুমি আপনিই আপনাঁতে আনন্দ আঁম্বদন করিয়। থাক, 

তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ তমঃ তো'ম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই | ঘে প্রক্তি- 

দেবী হইতে এই চরাচর জগৎ স্যষ্ট হইতেছে, তুমি সেই দেবী একুতির 

সর্বময় প্রভূঃ তৃমি বিরাট পুকষের বীজম্বরূপ, ও বিরাট পুকষের জপ- 

স্বরূপ, তুমি ন্্টি বিস্তার নিবন্ধন প্রকৃতি হইতে অংশে অবভীর্ণ হুইয়! 
গুঁণাত্মক দেহ পারণ কর ॥১১৩॥ 

তুমিই প্ররুতি, তুমিই পুৰষ, এই বেদবচন অন্যথ। হইবার নছে। তুমি 
ভোগনিরত জীবন্বরূপ | আবার তুমিই স্বয়ং সাক্ষীরূ্পে অবস্থান করিয় 
আপনার সত্ত্বা সপ্রমাণ করিতেছ ॥ ১১৪ ॥ 

তৃষিই কল্প, তুমিই কর্্মনীজ, আবার তুমিই কা্ধ্য ফলদান করিয়! 
থাঁক। যেগীগণ তোমার অশরীরী তেজমাত্র চিত্ত করিয়া থাকেন । 

রি 
ড 

এত হসটিকীশ সরল 



৭ম অ গণপতিখওষ। ৮৫ 

দবিডুজং কণনীয়্চ কিশোঁরং শ্যাম জুন্বরৎ। 
' শান্তং গোপাজনাকাস্তং রত ভূষণ ভূষিতং ॥ ১১৭॥ 

এবং তেজন্বিমং ভজ্ঞাঃ সেবস্তে অন্তত: মুদণা। 

ধ্যায়স্তি যোগিনে! যত্তশ কুতন্তেজন্বিনং বিনা ॥ ১১৮ ॥ 
তত্তেজে। বিজতাং দেব দেবানাং তেজসা পুরা । 

আবিভূ তা সুরাণাঞ্চ বধায় ব্রহ্মণঃ সততা ॥ ১১৯। 
নিত্য তেজঃ স্বরূপাহং বিধৃত্য বিগ্রহ বিভো। 

স্্রীরূপং কমনীয়ঞ্চ বিধায় সমুপস্থিত1 | ১২০. 
মায়য়। তব মায়াহং মোহয়িত্বা! সরান পুরা। 

নিহত্য সর্বান শৈলেক্দ্র মগমৎ তং হিমালয় ॥ ১২১ ॥ 
ভতোহংসং স্তৃতাদেবৈ স্তারকাক্ষেণ পীড়িতৈ: | 

আঁবাঁর কেহ কেছ তোমার অত মনো হুর, অতি শান্ত লক্ষমীকাস্ত চতুভূ্জ 
মূর্তির তাবন1! করে । বৈষ্ণবের1 আবার তোমার অতি মনোস্বর কমনীয় 

শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম লাঞ্চিত পীতাম্বর পরিছ্িত কিশোর শ্ামনুন্দর 

বিবিধ রত্বৃভূষণে বিভুধষিভত সেই গোপাকান্ত দ্বিভূজ মূর্তির ভাবন। 

করেন ॥ ১১৫। ১১৬ । ১১৭ ॥ 
ভক্তগণ মহ! হর্ষে এইরূপে সতত তোমাকে দেব! করে | যোগীগণ যে 

তেজোময় পদার্থের ভাবন। করে, তান্না! তোমার তেজোমধ মূর্তি ভিন্ন আর 
কি হইতে পারে? ৪১১৮ ॥ 

আমি পূর্বে অসুর বিনাশের নিমিত যে দেবগণের তেজোরাশি হইতে 

সমুৎপন্ন হুইয়। ছিলাম, আর ব্রহ্ম আমাকে স্তব করিয়াছিলেন, তাছাও 
তোমার তেজ মাত্র ॥১১৯॥ 

ছে বিভো ! আমি নিত্য, ও ত্েজস্বরূপ, আমি পূর্বে অসুর বিনাশের 
নিমিত্ত অস্ভি কমনীয় স্ত্ীরূপ বিগ্রছ ধারণ করিয়া আবিভূভি হুইয়াছিলাম 
আমি তোমায় মায়াময়ী মূর্তি, ময়াবলে অন্ুরদিগকে নিপাত করিয়। পুন- 

রায় হিমালয়ে গমন করিয়াছিলাম ॥ ১২০। ১২১ ॥ 



৮৬ ্রন্মা বৈবর্তপুরাগমূ । ৭ম অ. 

অভবং দক্ষ জায়ায়াং শিব স্ত্রী ভব জন্মনি ॥ ১২২ ॥ 
ত্যক্রাদেহং দক্ষ যজ্ঞে শিবাহং শির নিন্দয়। 
অভবং শৈল জার্নায়াং শৈল জায়া স্বর্ণা ॥ ১২৩ ॥ 
অনেক তপন! প্রাণ্তঃ শিবশ্চাত্রাপি জন্মনি। 
পাণিং জগ্রাহ মে যোগী প্রার্থিতো ব্রন্ষণ! বিভূঃ ॥ ১২৪ ॥ 
শৃ্গারজঞ্চততেজোনালভেত দেব মায়য়।। 

স্তোমিত্বামেবতে লেশ পুত্র দুঃখেন দুঃখিতা ॥ ১২৫। 
ত্রতে ভবদ্ধিধং পুক্রং লন্ধ,মিচ্ছামি স্বাংপ্রতং | 
দেবেন বিছিতা বেদে সাক্কে স্ব স্বামি দক্ষিণা ॥ ১২৬। 
শ্রত্বা সর্বৎ কৃপাসিন্ধো কুপাং মাং কর্ত, মর্থসি। 
ইত্যুস্ত। পার্বতী তত্র বিররাম চ নারদ ॥ ১২৭ ॥ 
ভারতে পার্বতী স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সুসত্যতঃ। 

তৎপরে তারকনাম। মস্থাজুর কর্তৃক নিপীড়িত হইয়! দেবগণ আমাকে 

স্তব করিলে আ'মি দক্ষপত্বীর গর্জে জমাগ্রহছণ করিয়। শিবপত্বী ছইয়াছি- 

লাম | সেজন্মে আমি শিবনিন্দা শ্রবণে দক্মখলয়ে দেশতাখগ করিয়া 

স্যকর্ম বশতঃ শৈলজায়! মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি ॥ ১২২। ১২৩॥ 

এজম্বেও আমি অতি কঠোর তপম্চরণ করিয়। শিবকে গতিলাভ 

করিয়াছি । পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাযোগী বিভু মহাদেব আমার 

পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তুঙহ্কে দেব! আমি তোমার মায়াপ্রভাবে 

সেই মহাদেবের সন্ভোগজনিত তেজ লাভ করিতে পাইতেছি না। সেই 

জন্য পু্রহ্ঃখে ছুঃখিত হুইয়। তোমার স্তব করিতেছি | ১২৪। ১২৫॥ 

সম্পৃতি তোমার ন্যায় পুত্রলাভ করিবার মানসে এই ব্রতে দীক্ষিত 

হুইয়াছি। তুমিই লা্গবেদে এক্রতের স্বামিদক্ষিণ বিধান করিয়ছ। 

যাস্থাই হউক আমার যাছ। বক্তবা, বলিলাম | হে কৃপাসিক্ষো ! আমার 

এতি দয়! প্রকাশ তোমার কর্তব্য হইতেছে । ছে নারদ! পার্বতী নেই 

সভ।মধ্যে এই কথ! বলিয়। মৌঁনাবলঘ্বন করিলেন ॥ ১২৬ ১২৭॥ 
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সৎ পুত্ত লভতে হুমং বিষ তৃল্য পরাক্রমং ॥ ১২৮। 
নম্বৎসরং হবিষ্যাশী হরি মতর্চ ভভিতঃ। 
সুপুণ্যক ব্রত ফলং লভতে নাত্র মংশয়ঃ ॥ ১২৯। 
বিষ স্তো্র মিদং ত্দ্ষন্ সর্ব সম্পত্তি বর্ধনং | 
নুখদং মোক্ষদং সারং স্বামি সৌভাগ্য বর্দানং ॥ ১৩০ | 
সর্ব সৌন্দর্য্য বীজঞ্চ যশোরাশি বিবর্দানং | 
হরি ভক্তি গ্রদং ততৃজ্ঞান বুদ্ধি বিবর্দানং ॥ ১৩১। 

ইতি ভীব্রগ্গবৈবর্থে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 

খণ্ডে পুণ্যক ব্রতে পার্বতী কুতং গ্ররুষ্ণ স্তোত্র 
কথনং ন।ম মণ্তমোহধ্যায়ঃ। 

এই ভারতে যিনি সমাহিত হইয়! পার্কতিকূত কৃষ্ণের স্তোত্র শ্রবণ 

করেন, তিনি বিষুতুলা পরাত্রান্ত নুপুত্র লাতে সমর্থ হন, তাহার আর 

সন্দেহ নাই। সন্বৎনরকাল হবিষ্যাশী হইয়। তক্তিপূর্ঝক শ্রীহরির অঙ্গন! 
করিলে নিশ্চয়ই পুণ্যকব্রতের ফললাত হুইয়! থাকে | ১২৮। ১২৯] 

হেব্রদ্ধন! এই বিষু্তোত্র পাঠ করিলে, সঞ্জপ্রকার নল্পত্তি লাভ 
ছুয়। সুখের সীম! থাকেনা, মুক্তিপদ অনায়াসে লতা হয়। জ্বামিসেং- 

ভাগ্য ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতে থাকে; সর্ধাঙ্গান মেধন্দর্ম্য শোভ। বিস্তার 
করে, যশঃসৌরত দিগস্তব্যাপী হুইয়। উঠে। হরিতক্তি আোত হৃদয়কন্দর 
প্রীবিত করে, তত্ৃজ্ঞানের বোধ বিকশিত হইয়া উঠে। ১৩০। ১৩১। 

ইতি প্ীত্রক্ষবৈবর্থে মছাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

পুণ্যক ব্রতে পার্তী কৃত প্রীকুষ্ণ স্তৌত্র কথন নাঁম 
মগ্ডম অধ্যায় মন্পূর্ণ। 
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নারায়ণ উবাচ। 

পার্বতী স্তবনং শ্রুত্বা গ্রীরুষ্জঃ করুণা নিথিঃ | 
স্বরূপং দর্শয়ামাস সর্বাদৃশ্যৎ সুদুলপভং ॥ ১॥ 
স্তত্বা দেবী ধ্যান লগ্ন র্লুষ্ণেকতান মানস | 
দরদর্শ তেজসাং মধ্যে স্বরূপং সার মোহনং ॥ ২ ॥ 
সদ্রত্বদার নির্মাণে হীরকেন পরিষ্ষীতে। 
যুক্তে মাঁণিক্য মালাভী রত্বু পূর্ণে মনোরথে ॥ ৩ ॥ 
বহি সংশুদ্ধ পীতাহশু ধরং বংশী করং পরহ। 

বনমাল। গলং শ্যামং রত্বু ভূষণ ভূষিতং ॥ ৪ ॥ 
কিশোর বয়সংবেশ বিচিত্রং চন্দনান্কিতং | 

চারুস্মিতান্তমাঢ্যৎ তৎ শারদেন্দ্র বিনিন্দকৎ ॥ ৫ ॥ 

নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! ককণানিধি পরাশ্পর পরমাত্। শ্রী 
পার্বাভীদেবীর স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয় তাহাকে সকলের অদৃশ্য সুছুল্ভ 
ল্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। ১। 

যে সময়ে ছরপ্রিয়। পার্বতী পরমাত্মা শ্রীরুঞ্ের স্তব করিয়া! একা গ্র- 
চিত্তে সাহ?র ধান করিতেছিলেন, তৎ্কালে তাহার নিকট তেজোরা শি 

মধ্যে মেই দয়াময় সনাতন হরির মনোনোহন সাররূপ একাশমান হইল । 

তখন সেই ধাাননিমগ্! পার্ধতী মানসে দর্শন করিলেন। উৎরুষ্ট রত্ব- 

সার বিনির্মিত হীরক জড়িত মাঁণিক্যমাল। খচিত রত্বপুর্ণ রথে হুরিঃ নান! 

রত্বু ভূঘণে বিভূষিত হুইয়! বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই শ্যামনুন্দরের 

অঙ্গে বহ্ছিগুদ্ধ পীতবসন, করে মোহন বংশী ও গলদেশে ৰনমাল! 

শোভা পাইতেছে। হ। ৩। ৪| 

তৎ্কলে মেই পরমাত্ব। কুষ কিশোর বয়ন্থঃ ত।হ।তে আবার চন্দন- 
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মালতী মাল্য সংযুক্ত ময়র পুচ্ছ চুড়কং! 
'গোপাঙ্গন। পরিবৃতং রাধাবক্ষ-স্থলোজ্ছলৎ ॥ ৬ | 
কোটি বন্দর্প লাবণ্য লীলাধাম ষমোঁহরং 
অতীব হষ্টং সর্বেষ্টং ভক্তানুগ্রহ্কারকং ॥ ৭। 
দৃ। রূপং রূপবী পুত্রং তদনুরপকং | 
মনসা বরয়ামাস বরৎ সত্প্রাপ্য তত্ক্ষণৎ ॥ ৮ || 

বরং দত্বা বরে শম্ত যদ্যম্মনসি বাঞ্ছিতং | 

দত্বা ভীষ্টং জুরেভ্যশ্চ ততেজোইস্তর ধীয়ত। ৯। 
কুমারৎ বোধয়িত্বা তু দেবাদেব্যৈ দিগন্বরং | 
দদুর্নিরপণৎ তত্র প্ররুষায়ে কুপান্থিভাঃ। ১*। 

দিপ্ধাঙ্গ থাকাতে তীস্থার অপুর্ম প্রতিভ! প্রকাশমান হুইল এবং তাহার 

মুখমণ্ডলে সুমধুর ছাঁসা বিকাশ দর্শনে বোধ ছইল যেন শারদীয় চন্দ্র- 
জোঠিও উদ্থার নিকট নিন্দনীয় হইয়াছে । এই রূপ মধুর মূর্তি ক্ষষ্ণের 
মস্তকে ও আবার মালতী মাল। মণ্ডিত ময়.র পুচ্ছ ভূষিত চুড়ায় শোভমান 

হইতেছে ও গোপাঙ্গনাগণ তাহার চতুর্দিক বেষউটন করিয়া রহিয়াছে, 
এই বেশে তিনি পর! প্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থল সযুজ্ল করিয়। 
রহ্ছিয়াছেন, রাধাবল্পভের এই মনোহর রূপ কোটি কন্দর্পের লাবণ্য 

লীলার আগার স্বরূপ, উহ! সকলের বাঞ্চনীয় ও আনন্দজনক 7 ষে তক্ত 
তাছার অনু গ্রন্থ তাজন হইতে পারেন তিনিই ত্তাহার এ আনন্দময় রূপ 

দর্শন করিতে সক্ষম হন ॥ ৫1৬।৭॥ 

পরম রূপবতী পার্বতী দেবী ভগবান শ্রীকুষ্জের এই আশ্রর্যা রূপ 
দর্শন করিয়। মানসে তীক্থার নিকট তদনুরূপ পুদ্র লানের ৰর প্রার্থন। 
করিলে তেজোময় বরদাত। সর্ষেশ্বর হরি তাহাকে দেই অভিলধিত বর 
প্রদান পূর্বক তত্রতা দেবগণের দ্ধ ন্ব বা পরিপূর্ণ করিয়া সেই স্থানে 
ক্ষণমধো অন্তক্বিত হইলেন ॥ ৮1৯ ॥ 

সর্ঝ ভূতাত্মা হরি এইরূপে অন্তক্থিত হইলে দেবগণ হুর পার্বতীকে 

১. 
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ব্রান্মণেভ্যোদদে) দুর্ণা রত্বানি বিবিধানি চ। 
স্ববর্ণানি চ ভিন্কুভ্যো বন্দিভো বিশ্ব নন্দিতা । ১১। 
ব্রাহ্মণাঁন্ ভোজয়ামাস দেবাৎন্চ পর্বভাৎ স্তথ]। 

শঙ্কর পুজয়ামাস চোপহারৈরনুত্বমৈঃ | ১২। 
দুন্দুভিৎ বাদয়ামান কারয়ামাস মজলং | 
সঙ্ীতং গায়য়ামাস হরি সন্বন্ধি সুন্দরং। ১৩1 
ব্রতং সমাপ্য স! দুর্গা দত্বা দানানি সম্মিতা। 
সর্বাংশ্চ ভোঁজয়িত্বা তু বুভূজে স্বামিনা সহ। ১৪। 
তাম্থু লঞ্চবরং রম্যৎ কপু'রাদি জুবাসিতৎ | 
ক্রমাৎ প্রদ্ধায় সর্ক্েভ্যো বুভূজে তেন কৌতৃকাু। ১৫। 
পরঃ ফেন নিভাং শধ্যাং রম্যাং সন্রত্ব নির্মিতাং | 
পুষ্প চন্দন সংযুক্তাৎ কন্তুরী কুক্ক,মান্বিতাৎ। 
রহসি স্বামিনা সার্ং জ্ুম্বাপ পরমেশ্বরী। ১৬। 
কৈলাসস্যৈক দেশে চ রম্যে চন্দন কাননে । 
সুগন্ধি কুসুমাক্তেন বায়ুনা স্ুরভী তে । ১৭। 

পুল্র লাভ বিষয়ে প্রবোধিত করিয়া সেই দেনীর নিকট পুত্র প্রান্তি সুচক 
বরদ1ন বিষয় কীর্তন করিলেন ॥ ১০ ॥ 

তখন বিশ্ববন্দিত! ভগবতী হূর্গাদেবী পরিতুষ্টা হইয়া ব্রাক্ষণগণকে 

নানা রত্ব বিতরণ আর ভিক্ষু ও বন্দিগণকে সুবর্ণ দান পৃর্ধক দেব ব্রাক্ষণ 
ও পর্কতাধিষ্টাতা পুকষগণকে ভোজন করাইয়! নান। বিধ অতুত্তম উপ- 

হারে তথায় ভগবান শঙ্করের আরাধনা] করিলেন এবং তাহার আদেশ।- 

ন্ুসারে তথায় বিবিধ ছুম্কুভি বাদ্য বাঁদিত মঙ্গল ধনি নিনাদিত 
গ সুমধুর হরিগুণ গীত হইতে লাগিল ॥ ১১। ১২।১৩॥ 

এই রূপে সেই ভগবতী হুর্। ব্রত সমাপনে স্থাসা বদনে দান ক্রিয়! 
সমাপন করিয়। ব্রঙ্ষণ ভোজনের পর ম্বয়ং স্বামির সহিত একত্র ভোৌজন 

পুর্ধবক এ্রীতি সহকারে কপূরাদি সুবাসিত উৎকৃষ্ট তাঘ্বল যথাক্রমে 
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ভ্রমর ধনি.সংযুজ্জে, পুংক্ফোকিল-রুত শুতে । 
বিজহার স্কুরমিক। তত্র তেন সহাস্থিকাং।' ১৮। 

রেতঃ পতন কালে চ স বিষ্টর্বিিষ, মায়য়।। 
বিধায় বিপ্র বূপন্ত আজগাম রতেখৃহিং | ১৯। 

রুক্সমবস্তং বিন তৈলং কুচেলং ভিক্ষুকৎ মুনে। 
অভীব শুরু দশনং তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতৎ। ২৭। 
অভীব কুশ গাত্রঞ্চ বিভ্রত্তিলক মুজ্বলং | 
বহুকাকুশ্বরং দীন দৈন্যা কুৎসিত মুর্তিমণ্ড ॥ ২১1 
আজুহাঁৰ মহাদেব মতি বৃদ্ধোহন যাচকঃ । 
দত্বাবলম্বনৎ কৃত্বা রভি দ্বারেতি দুর্বলঃ ॥ ২২॥ 

ক্রাহ্মণ উবাচ।- 
কিষ্কারোধি মহাদেব রক্ষমাং শরণাগতং | 
সপ্ত রাতি ব্রতেতীতে পারণাকাজ্ছিণং ক্ষুধা ॥ ২৩ 

জকলকে প্রদান করিলেন । পরে সেই পরমেশ্বরী পরম বে 
পতির সহিত তাঘ্বল চর্বণ করিয়! কৈলাসধামস্থ বিজন চন্দন কাঁন- 
নৈক দেশে সুরচিত উত্কষ্ট রত্বমীর বিনির্মিত কুসুম চন্দন কম্ত,রী ও 
কুঙ্কমে বিভুম্িত ছুধ্ধী ফেননিভ রমণীয় শযায় শয়ন করিলেন! 
তৎ্কালে সেই এদেশ সুগন্ধি কুন্গুমান্ত বায়ু সঞ্চালনে সুরতীরুত 
হইল এৰং প্রংস্কোকিলগণ তথায় কুছুরব করিতে লাগিল তখন 

সুরমিক] পার্ধতী তথায় পতির সছিত বিহ্বারে প্ররত্ত ছইলেন। পরে 
সুরত ক্রীড়ীসত্ত শঙ্করের রেতঃ পতন কালে ভগবান্ বিষুট টষৰী 
মায়ায় বিপ্র রূপ ধারণ করিয়৷ সাহথাদ্িগের রতিগৃহ দ্বারে উপনীত 
হইলেন । ১৪1 ১৫।১৩।১৭। ১৮1 ১৯॥ 

সেই নায়াময় ব্রাহ্মণের তৈল বিন! সর্ধাজ কম্মন, শরীর অতি শীর্ণ ও 
জরাজীর্ণ এবং দন্ত গুলি শুরু বর্ণ, অতি ইদন্যে যাহার পর নাই তার 
কুংনিত বেশ প্রকাশিত হইতেছে, এই রূপ কুৎসিত রূপে অতি হূর্বল, 
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কিন্বরোধি মন্ধাদেব ছে তাত করুগ। নিধে। 

পশ্য বৃদ্ধং জরাগ্রস্তং তৃষ্চয়। পরিপী়িতৎ ॥ ২৪ ॥ 
মাতুরুতিন্ত বাসন প্রচ্ছবানিতং জলং। 
অনস্ত রত্বোস্ভবঙে রক্ষমাং শরণাগতং ॥ ১৫1 

মাতর্্দাত জগম্মাতরেহিনাহং জগদ্বহিঃ | 
সীদামি ভৃষ্য়। কষ্মাৎ স্থিতায়। মাত্ম মাতরি ॥ ২৬ ॥ 
ইতি কাকুশ্বরং ক্রত্বা শিবন্ঠোতিিষ্ঠতো মুলে। 
পপাত বীর্ধ্যং শব্যায়াৎ ন যোনে) প্রক্কতে স্তদা ॥ ২৭৪ 

বদ্ধ ব্রাঙ্ষণ রূপী হরি মলিন বন্ধু পরিধান পুন্্ঘক ক্ষুৎ পিপাঁলাঁয় পরি- 

পীড়িত হুইয়। রতি দ্বারাবলগ্বনে অবস্থান করিতেছেন, তাহার ললাটে 

সমুজ্ল তিলক শোভমান হইতেছে, ব্রাহ্মণ রূপী বিষুণ এই রূপে তথায় 

দণ্ডায়মান ছইয়। অতি কাতর স্বরে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট অন্ন 

ভিক্ষ। করত কন্িতে লাগিলেন, হে দেব দেব! তুমি কি করিতেছ? এক্ষণে 

আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা! কর। মদীয় সপ্ত রাত্রি 

ব্রত অতীত হইয়াছে, সপ্তাহ উপবাসে আমি শিতান্ত ক্ষুধার্ত হইয়া 

পারণাকাজক্কায় ভোৌমার নিকট উপনীত ছইলাম॥ ২০। ২১ ২২ ২৩॥ 

হে দয়াময় আশুতোষ ! এখন তুমি কি করিতেছ এই জরা গ্রস্ত 

পিপাসার্ড রদ্ধ ত্রাঙ্গণের প্রতি একবার সকৰুণ দৃষ্টিপাত কর ॥ ২৪ ॥ 

এই বলিয়া তিনি অনন্ত রত্বাকর হিমালয়ের কন্য। হুর প্িয়াকে 

অন্বেধন পূর্বক কহিলেন মাতঃ ! আমি বদ্ধ ব্রাঙ্ষণ তোমার শরণাগত 

গত্রোণ্ধান করিয়া সুবাসিত জল দান পুর্ক আমাকে রক্ষ! কর ॥ ২৫॥ 

ছে জগম্বাতঃ! যখন তুমি জগত জননী বলিয়৷ প্রসিন্ধা রহিয়াছ 

তখন আমার প্রতি কেন সকণ দৃর্টিপাত করিতেছ না? মাগে।! 
আমিত জগতের বহ্িতূ্ত নহি, মাতঃ একবার আমার নিকট আগমন কর। 

যত! বিদামানে কি জনা আমি পিপাঁসায় এরূপ অবসন্ন হুইতেছি ॥ ২৬॥ 

বদ্ধ ত্রাক্মণরূপী হরির এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দেবাদিদেব মছ1- 

দেখ যেমন গাত্রেধান করিলেন অমনি তাহার বীর্যয শযার উপরিভাগে 
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উত্তস্থো পার্বতী অন্ত! সুন্মম বস্ত্র বিধায় চ। 
আজগাম রতি দ্বারং পার্বত্য সহ শহরে 8 ২৮ ॥ 

দর্শ ব্রান্গাণৎ দীনং জরয়। পরিপীড়িতং | 
বৃদ্ধং ললিতগাত্রথ্ বিজ্রতৎ দণ্ডমানতং ॥ ২৯॥ 
তপস্থিম মশান্তঞ্চ শু কণ্ঠোষ্ঠতালুকং | 
কুর্বস্তং পরয়া ভা] প্রণামং স্তবনং তয়োঃ ॥ ৩০ ॥ 

শত্বা! তদ্বচনং ভত্র নীলকগঃ জধোতমং | 
উবাচ পরয়। প্রীত্য প্রসন্ন স্তৎ প্রহস্ত চ ॥ ৩১ ॥ 

শহরে উবাচ। 
গৃহন্তে কুত্র বিপ্রর্ষে বদ বেদ বিদান্বর। 

কিন্নাম ভবতঃ ক্ষিপ্রং জ্ঞাতৃ মিচ্ছামি সাংগ্রভং ॥ ৩২ & 
পার্ববতুন্ুবাঁচ। 

আগতোসি কুতো বিপ্র মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। 
পতিত হুইল, প্রকৃতি দেবীর যোনিতে উচ্া স্থনিত হুইল না ॥ হ৭ ॥ 

তখন পার্বতী সমস্ত্রমে গান্রোখান করিয়া সুমন বস্ত্র পরিধান করি- 
লেন। পরে হুর পার্ধতী উভয়ে রতিগৃহ দ্বারে উপনীত হুইয়। দেখি- 

লেন এক জরাজীর্ণ ললিত গাত্র অতিদীন রদ্ধ ব্রাহ্মণ আনত দণ্ড ধারণ 

করিয়। ভপত্যির বেশে কাতর ভাবে দণ্ডায়মান রহ্ছিয়াছেন পিপাসা 

তাহার কণ্ঠ গুষ্ঠ ও তান্ধু শুহ্ছ হুইয়া গিষাছে। এইরূপ ব্রাহ্মণ যেমন 
তাহাদিগের দৃর্টি গোচর হইপেন অমনি এবিপ্র পরম ভক্তিযোগে 
ভাছাদিগের চরণে এণত হুইয়। স্ব করিতে লাগিলেন ॥ ২৮। ২৯। ৩৩ 

ভৎকালে ভ্তগবান্ নীলকণ্ঠ এ ব্রাক্গণের এই রূপ কাঁতরো ক্ক্ি শ্রবণে 
প্রসন্ন হুইয়। পরম প্রীতি সন্কারে সঙ্থাম্ বদনে কহিলেন বিপ্র্ষে ! 
তোমাকে বেদবেতাদিগের অগ্রগণ্য জ্ঞান হইতেছে, তোমার কি নামও 
নিবাস কোথায় তাচছ। পরিজ্ঞাত হইতে আমি এক্ষণে নিতাস্ত ইচ্ছুক 

হুইয়াছি; অতএব তুমি আমার নিকট আত্ম পরিচয় এদান কর ॥ ৩১। ৩২ & 
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অদ্য মে সফলং জন্ম ব্রাহ্মণ স্বদণ্ হেতিথিঃ ॥ ৩৩ । 
অতিথিঃ পুজিতে। যেন ত্রিজগত্তেন ঞ্ুঁজিতং | 
তত্রৈবাধিঠিত। দেবা ব্রাহ্মণ গুরবোদ্ধিজ ॥ ৩৪ ॥ 
ভীর্থান্যতিথি পাদেধু শশ্বতিষ্ঠন্তি নিশ্চিত | 
তশ্পাদ ধোৌঁত তোয়েন মিশ্রিভানি লভেছ্ গৃহী ॥ ৩৫॥ 
সন্নাতঃ সর্ব তীর্থেধু সর্ব যজ্ঞেমু দীক্ষিতঃ | 
অতিথিঃ পুজিতো যেন স্বাত্ম শক্ত্যা যথেচিতং ॥ ৩৬।॥ 
মহাদানানি সর্ববাণি ক্তানি তেন ভূতলে। 

অতিথিঃ পুজিভে। যেন ভারতে ভক্তি পুর্বকৎ | ও৭। 
নান প্রকার পুণ্যানি বেদোক্তানি চ যানি চ। 

অন্যে বাতিথি সেবায়াঃ কলাৎ নাহন্তি ফোড়শীং। ৩৮। 

পার্বতী কন্থিলেন)বিপ্র! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনি কোথা 
হইতে সমাগত হইলেন বল্লুন' আপনি যখন আমার গৃছে অতিথি হুই- 
যাছেন তখন আমার জ্ম্ব সফল হইল ॥ ৩৩॥ 

দ্বিজবর! যে ব্যক্তি শ্বীয় গৃছে অতিথি সংকার করেন ভাঙার ভ্রিজ- 

গতের পুজ। করা হয় এবং তাহার গৃহে দেব ব্রাহ্মণ ও গুঁকর অধিষ্ঠান 
হুইয়! থাকে ॥ ৩৪ ॥ | 

অভিথির চরণে নিরন্তর নিশ্চয় সমস্ত তীর্থের আবির্ভাব আছে সুতরাং 

অতিথির সমাগমে গৃহী তদায় পাদ ধে$ত জলে অভিষিক্ত হওভ তীর্থ 
লাভে সক্ষম হুহুয়। থাকে 1 ৩৫ ॥ 

যে ব্যক্তি ম্বায় শর্তিৎ অনুনারে যথোচিত অতিথি সৎকাঁর করে 

তাহার সমস্ত তারে স্।ন ও সর্ব যজেও দীক্ষার ফল লাভ হয় ॥ ৩৬৪. 
যে ব্যক্তি ভারতে ভক্তি পুর্বক অতিথি সংকার করেন ভূতলে তাহার 

সমস্ত মহাদানের ফল লাভ হয়| ৩৭॥ 

অতিথি লেবায় মানবের যেরূপ ফল লাঙ হয় বেদোক্ত ও কান]ান 

বিবিধ পুণ্য কার্ধ দ্বারা তাহার বোড়শাংশও ফল লাত হয় না। ৩৮॥ 



৮ম অ গণপতিখণ্ডম ৯৫ 

অপুজিতোতিথির্যস্ত ভবনাদ্বিনিবর্তীতে। 
_ পিতৃ দেবাধ্নয়ঃ পশ্চাদ্গ,রবোধাস্ত্য পুজ্জিতা$। ৩৯। 

যানি কাঁনি চ পাপানি ব্রহ্ম হত-াণ্দকানি চ।. 
তানি সর্র্দাণি লভতে নীভ্যচ্চটাতিথি মীর্ষিত্তং | ৪০ | 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
জানাসি বেদার বেদজ্ঞে বেদোক্তং কুরু পৃজনহ | 

ক্ষুভডূভ্যাং পীন্ডিতোমাতর্বচনঞ্চ শুতে শতৎ ॥৪১। 
ব্যাধি যুক্তে নিরাহারো যদাবাহনশন ব্রতী 
মনোরধোনোপহারং ভোক্তু, মিচ্ছতি মাঁনবঃ ॥ ৪২॥ 

পার্বতুযুবাঁচ। 

ভোল্তু, মিচ্ছতি কিং বিপ্র তৈলোক্যে যত সুদুর্লভং | 
ভোজ, মিচ্ছসি মে সাক্ষান্মজ্জন্প মফলং কুরু। ৪৩। 

কাস 

অতিথি যাহার গৃষ্ছে পুঁজিত ন। হইয়! প্রতি গমন করে, অগ্নিদের 

পিতৃগণ ও গুক সযুদায় তাহার গৃছে অপুজিত হুইযা তৎপঞ্চাৎ গমন 

করিয়! থাকেন ॥ ৩৯ ॥ 

গৃহী ঈপ্নিত অতিথির অঙ্গন! না করিলে জগতে ব্রহ্ম হত্যাদি যত 
প্রকার পাপ কার্য আছে মেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥ 

পার্বতী দেবী এই ন্ূপ কহ্ছিলে ব্রাহ্মণ তাক্কাকে সম্বোধন করিয়া কন্ছি- 

লেন, বেদজে। | বৈদিক নিয়ম সমস্ত তোমার বিদিত আছে । অতএব তুমি 

বেদোক্ত বিধানে আমার অচ্চন1 কর। মাতঃ! এই দেখ, আমি ক্ষুৎপিপা- 
সার নিতান্ত পরিপীড়িত হইয়াছি, বেদে ক্ষুৎপিপালায় কাতর' ব্যক্তিকে 

অন্ন জল প্রদান কর! কর্তব্য বলিয়। নিরূপিত আছে. ৪১৪ 

জনমি! এই ব্যাধি যুক্ত অনশন ব্রতী ব্রাহ্মণ নিরাছীরে তোমার 
দ্বারে উপনীত হইয়াছে, উপছ্থার প্রান্তিই ইছার একমীত্র বাঞ্চনীয়, 
অতএব তুমি কূপ! করিয়। তৌজ্য উপস্থীর এদান কর ॥ ৪হ& 

পার্কাতী ব্রাক্ষণের এই বাকা শ্রবণ করিয়। কহিলেন দ্বিজবর | আপ- 



৯৬. ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণমূ। ৮ম অ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
ব্রতে সুব্রতয়া সর্ধ মুপহারং ত্ৃয়াকৃতং। * 
নানা বিধং মিষ্ট মিষ্টং ভোজ শ্রত্বা সমাগতঃ | ৪৪। 
সুব্রতে তব পুজ্রোহ নগ্রে মাং পূজয়িষ্যসি। 

দত্বা মিষ্টানি বস্তুনি রৈলোক্যে দুর্লভানি চ। ৪৫। 
তাতাঃ পঞ্চ বিধাঃ প্রোক্তা মারো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। 
পুভ্রঃ পঞ্চ বিধঃ সাঙ্থি কথিতো বেদ্ববাদ্দিভি । ৪৬। 

বিদ্য। দাতান্র্দাত। চ ভয়াজ্রাত। চ জন্মদ্ঃ | 

কন্যাদাত। চ বেদোক্তানরাঁণাং পিতরঃ স্তা1ঃ। ৪৭। 

গুরুপত্বী গর্ভধাত্রী স্তনদাত্রী পিতুঃ স্বসাঃ। 
স্বমামাতৃঃ সপতী চ পুত্র ভাধ্যান্ন দায়িকা। ৪৮। 
ভৃত্যঃ শিষ্যশ্চ পোষ্যশ্চ বীধ্যজঃ শরণাগতঃ। 
ধর্ম পুক্রাশ্চ চত্বারো বীর্ধযজো! ধনভাগিতি। ৪৯। 

নার কোন_বস্তব ভোজন করিতে ইচ্ছ' হয় ব্যক্ত করিয়া! আমার জন্ম নফল 

ককন, ত্রিলোক মধ্যে ছুর্ল হইলেও তাহ! আমি প্রদান করিৰ ॥ ৪৩ ॥ 

ব্রাহ্মণ কক্িলেন, সুত্রতে ! তুমি স্বীয় ব্রতে নান! বিধ অভীষ্ট মি 

উপহার সমুদয় প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছ ইছ। পরিজ্ঞাত হুইয়। আমি 

তোজনাকাডক্ষার সমাগত হুইয়াছি, জননি! আমি তোমার পুভ্রঃ অখ্ডে 

তুণি আমাকে টত্রলোক্য ছুলত মিষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিয়। আমার 

তৃপ্তি সম্পীদন কর ॥ 8৪1 ৪৫॥ 

সারথি! বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পিত1 পঞ্চ বিধ মাত বু বিধগুপুল্র 

পঞ্চ বিধ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪৬৪ 

শাজ্ে মানবগণের বিদ্যাদাতা অন্রদাতা, ভয়ত্রাতা, জন্মদাত। ও 

কনাাদাতা এই পঞ্চ বিধ পিত বলিয়! নির্দেশ আছে ॥ ৪৭ ॥ 

গুকপত্তী গর্ভধাত্রী, স্তনদাত্রী পিতার ভগিনী মাতার ভগিনী সপত্বী 

মাত। পুত্রভার্ধা1ও অন্নদায়িক! ইস্ছার। মাতা বলিয়! নিরপিত আছে 1৪৮ ॥ 



৮মঅ . . গগপাতিখকীয়। ৯৭ 

ক্ষুভুড়ভ্যাৎ পীড়িতো মাত ুদ্ধোহং শরণাগতঃ। 
হপ্রতং তব বন্ধ্যায়া অনাথঃ-পুভ্্র এবচ 1.€৪.. 

পিউকং পরমান্নঞ্চ সুপক্কানি ফলামি চ। 
নান] বিধানি পিষ্টানি কাল দেশোস্ভবানি চ। ৫১।.. 
পক্কান্নং স্বস্তিকং ক্ষীর মিক্ষু মিক্ষুরিকা রজং । 
স্বতং দধি চ শাল্যনরং ঘ্বৃত পন্কঞ্চ ব্যঞ্ননং | ৫২। 
লড্ডুকানি তিলানাঞ্চ অইটন্্ৎ সগুড়ানি চ॥ 
মম জ্ঞাতানি ব্তুনি সুধাযাবকমীশ্বরী। ৫৩। 
তাম্বলধ্চঃ বরং রম্যৎ কপূ্রাদি জুবাসিতৎ 

জলং হুনির্সলং স্বাদু ড্রব্যান্যেতানি রা । ৫৪ 
দ্রব্যাণি যানি ভুক্তণমে চারু লম্বোদরং ভবেশড। 
অনন্ত রত্বোস্ভবজে তানি মহা প্রদাস্যসি। ৫৫। 
স্বামি তে ত্রিজগণ্ড কর্তা প্রদাতা সর্ব. সম্পদাৎ। 

শাঙ্ক্ে ভৃতা শিষা পোষ্য বীর্ধযজাত ও শরণাগত এই পঞ্চ বিধ পুক্তর 

কথিত আঙ্ে। কিন্তু ভৃত্য শিধা পোষা ও শরণাগত এই চারিটি ধর্ম 

পুন বলিয়! উক্ত, আর ওরস পুজ্র ধনত্তাগী হুইয়। থাকে ॥ ৪৯॥ 

মাতঃ.! আমি রদ্ধ ব্রাঙ্ষণ ক্ষু২ৎপিপাসায় পরিশপীড়িত ছুইয়! তোমার 

শরণাপন্ন হুইয়াছি, তোমাকে অন্নদান করিতে হইবে সুতরাং তুমি 

আমার জননী, এক্ষণে তুমি বন্ধ্যা ও আমিও অনাথ, ইঃ এখন 

আমি তোমার পুত্র স্থানীয় হইলাম ॥ &* £ 
মীতঃ! তুমি ন্বীয় ব্রতে নান। কাল দেশোস্তব ফল বিবিধ পিষটক 

পরমান্ন পক্কান্ন সম্তিক ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষুবিকারজদ্রব্য ঘৃত. দধি শালান্ন ঘ্বঁত- 
পর বাঞ্জীন তিল লভূড়ুক গুড় পক্কান্ন নুধাধাৰক নুশীতল জল কপূর্রাদি 

সুবাঁসিত মনেরম তাম্ব,ল সকল ভুরি পরিমাণে প্রস্তুত করিয়। রাখিয়া, 

এই সমস্ত ড্রবা ভোজন করিয়। আমি লম্বোদর হইব, অতএৰ তুমি এ 
দ্রব্য সমুদায় আমাকে প্রদাৰ কর ॥€&১। ৫২18৩1৫৪1৫৫ ॥ 

১৩ 



৯৮ রক্ বৈধর্তপুরাণম। ৮ম অ 

মছালন্ষমী খ্বরূপাত্্ব সর্বৈশ্র্ধয প্রদায়িনী | ৫৬ | 
রত্বু সিংহাসমং ড্রধ্য মমুল্যং রড ভূষণ । 
বন্ধি শুদ্ধাংস্যস্তর্চ প্রদাস্যসি স্ুদুর্লভং | ৫৭1 
সুদর্লভং হরের্মনত্ং হবে ভক্ভিং দু্াৎ লতীং | 
হরি প্রিয়াং হরেঃ শক্তি স্বমেব সর্বদা সদ | ৫৮ | 
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম দাতৃশক্তিৎ সুখ প্রগাং। 
সর্ব সিদ্ধি কিং মাতরদেয়ৎ স্ুব্রতানি চ। ৫৯। 

মনঃ জুনির্দমালং রুত্ব। ধর্ল্মে তপসি সন্ততৎ। 
করিষ্যতি সর্ব পরে ন কামে জন্ম হেতুকে। ৬। 
স্বকামাৎড কুরুতে কর্ম্ম কর্মীণৌভোগ এবচ 
ভোগে শুভাশুভৌজ্ঞেযৌতোহেতু জুখ দুঃখয়োঃ1৬১। 

দেবি! তোমার পতি দেবাদিদেব ভ্রিজগতের কর্তা ও সর্ব সম্পত্তি- 

দাতা বলিয়া! প্রদিদ্ধ রহ্য়াছেন এবং তুমিও মহালঙ্ষী স্বরূপ 1 ও সর্বরবৈ- 
্ব্ময প্রদািনী বলিয়! নির্দেফ রছ্িয়াছ ॥ ৫৬৪ 

মাতঃ! আর আমি তোমার নিকট রত্ব সিংহাসন রত ভূষণ অমূলা 

রত্ব সুছুলত অগ্নি শুদ্ধ বস্তু প্রার্থন1 করিতেছি ॥ ৫৭॥ 
দেবি! তোমার নিকট পরাৎপর পরমাত্া হরিতে দৃ়তক্তি ও সুছু- 

ল'ভ হুতিমন্ত্র আমার নিতান্ত প্রীর্থনীয়, তুমি সর্ব হুরিশক্তি রূপে 
প্রসিদ্ধ রছিয়াছ, অতএব তুমি কূপা করিয়। আমাকে উচ্ছা প্রদান কর ॥ ৫৮॥ 

মাত: ! তুমি কূপ! করিয়! মৃত্যুপ্রীয় জ্ঞান নুখপ্রদ দাতৃশন্তি র্ব- 

লিদ্ধি ও ব্রত নিয়ম সমুদায় আমাকে প্রদান কর | ৫৯ | 

মানব মন সুনির্মল করিয়। জর্বদ! সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও তপঃলাধনে 
গ্রন্ত্ত থাকিবে, ঠর যাতন!র ঘূল কারণ কামনাতে কখনই মনো - 
নিবেশ করিবে না ॥ ৬৭ ॥ | 

মৃধা দ্বীয় কামনা নিবন্ধন কর্মে প্রন্তত্ত হয়, আর কর্দে প্রবৃত্ত হওয়া" 

তেই কর্মফল তোগ করে, ভোগ দ্বিবিধ, শুভ ও অশুত্ত, & উত্তয় বিধ 



, ৮ম অ গণ্পতিধগুদ। ৯৯ 

দ্বুখং ন বস্মাস্ভবন্ধি, জুখদ্বা কাখদন্থিকে। 

* সর্বৎ স্বকর্্মণে ভোগ স্তেন তদ্বিরক্তো বুধ্ঃ 1৬২ |. . 
কর্ম নির্প্ম লবস্ত্্যের সন্তোছি সততং মুদা। 
হরি ভাবন বুদ্ধ তত্তপনা ভক্ত সঙ্গতঃ । ৬৩। 
ইক্ডরিয় দ্রব্য সংযোগ সুখ বিদ্বংসনাবধি। 
হরি সংলাপ রূপঞ্চ সুখং তু সর্ব কালিকং 1 ৬৪। 
হরি স্মরণ শীলানাং নাুর্যাতি সতাং সতি। 
ন ভেঘা মীশ্বরঃ কালো নচ মৃত্যুঞ্জয়ে! প্ুবং। ৬৫। 
চিরং জীবস্তি ষে ভক্তা ভারতে চির জীবিনঃ। 
সর্ব সিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় সচ্ছন্দং অর্বগাষিনঃ 1 ৬৬। 

জাতি স্মরা হরের্ডক্তা জানস্তি কোটি জন্মনঃ। 
কথয়ন্তি কথাং জন্ম লভস্তে স্বেচ্ছয়! মু | ৬৭। 

ভোগ সুখ জুঃখ উভয়ের কারণ বলিয়! জগতে নির্দিষ আছে ॥ ৬১৪ 
ছে জগম্বাতঃ! সুখ ব।হুঃঘখ কোন বাক্তি হইতে উৎপন্ন ছয় ন$। 

সমস্তই স্বকর্মের ফল ভোগ মাত্র। এই জন্য জ্ঞানবান্ মহ্থাত্বার! নশ্বর সুখ 
হুদখের কারণ কর্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়। থাকেন ॥ ৬২ ॥ 

সাধুগণ প্রসন্ন চিত্ত হুইয়। যাহাতে কন্দম একবারে নির্্ম,লিত হয় 
তদ্বিষয়ে সর্কদ। চেষ্টা করেন । নিরন্তর হরি চিন্তা হরি পরায়ণ সাধুর 

সংসর্গে ও তপস্যাতেই ভীছাদিগের মনঃ সংযোগ হয় ॥৬৩॥ 

ইন্ডিয় তৃত্তিকর দ্রব্য সংযোগে যে সুখের উৎ্পন্তি হয় তাছ! নম্বর, 
অর্থাৎ সেই দ্রব্যের বিয়োগে সুখেরও বিয়োগ হয়ঃ কিন্ত হরি নাম শ্রৰণ 

কীর্ডনাদি সবার! যে অপূর্ব সুখের আবির্ভাব হয় তাহার কখনই ক্ষয় 
নাই, তাহাই নিত্য সুখ বলিয়। নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ছরি চিন্তায় 
নিবিষ্ট চেত1 সাধুর কখন বৃথ! আঃ ক্ষয় হয় না॥ ৬৪ | 

ইছা নিশ্চিত রূপে নির্দি আছে যেকাল ওমৃতুযু হরি পরাণ 

সাধুগণের এভু হইতে পারেন ন!, ছরি ভত্তবন্দ ভারতে চিরজীবী 



১০৪ বক্ষ বৈধর্তপুরাণমূ। ৮ম অ. 

পরং পুনস্তিতে পৃতান্তীর্থানিম্বাবলী লয় । 
পুণ্য ক্ষেত্রেই সেবায়ৈ পরার্থঞ্ ভ্রমস্তিতে ॥ ৬৮ ॥ 
বৈষ্ঞবানাৎ পদস্পর্শাৎ সদ্যঃ পৃভাবনুন্ধরা | 
তদেগাদোহেন মাত্রঞ্চ তীর্থং যত্র বসন্তিতে ॥ ৬৯ ॥ 
গুরোরাস্তাদ্িণু মন্তরঃ শ্রুতৌ যন্য প্রবিশ্যতি। 
তং বৈষ্ঞবং তীর্থ পৃতং প্রবদস্তি পুরাবিদঃ ॥ ৭০ ॥ 
পুরুষাঁণাৎ শতং পুর্ব্ব শুদ্ধ বস্তি শতং পর । 

লীলয়! ভারতে ভক্ত্যা সোদরাম্মাতরং তথা ॥ ৭১ ॥ 
মাতামহানাৎ পুরুষান্দশ পূর্বান দশাপরান। 
মাতুঃ প্রনুমুদ্ধরস্তি দারুণাদঘম তাড়না ॥ ৭২ ॥ 

বলিয়া কথিত হুইয়! থাঁকেন, হুরিভক্ত পবিত্র সাঁধুগণ ছুরি সাধন গুণে 

জর্মসিদ্ধিত্ব পরিজ্ঞাত হুইয়। সচ্ছন্দে জর্ধ স্থানে গমন করিতে পারেনঃ 

হরি ভক্কি প্রভাবে তাহাদিগের অবিদিত কিছুই থাঁকে না, তাহার! 
জাঁতিম্মর হুইয়া কোটি জন্মের রত্তাস্তও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হুন। 

জন্ম।ন্তরীণ ব্ুত্তান্ত সকল ভীঁহাদিগের ম্ম্তি পথে সমারাঢ় ছয় পরে 

ভাস্বর! পরমানন্দে স্বেচ্ছ।ক্রমে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৬৫। ৬৬৩ ৬৭॥ 

সেই পবিত্র ভক্তরুন্দ অবলীলাক্রমে অন্যকে পবিত্র করেন, কীাঙ্না- 

দিশের সংস্পর্শে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয়, তাঁর! কেবল রি সেবা'ও 
পরোপকারার্থে এই পুণাক্ষেত্রে ভারতে ভ্রমণ করেন ॥ ৬৮ ॥ 

বৈষ্ণব সাধুশণের পদস্থর্শে বনুদ্ধর। সদ্যংপৃতা হন । আর শীছার! 
পৃথিবীর যে কোন স্থানে গোদোছন পরিমিত কাল মাত্র বাস করেন 

সেই স্থান তীর্থ রূপে পরিণত হয় ॥ ৬৯ | 

শুক মুখ হইতে যাহার কর্ণে বিষ মন্ত্র প্রবেশ করে পুরাবিদ্ পগিতগণ 
তাঁছ।কেই তীর্থপৃত টবঞ্ব রূপে নির্রেশ করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥ 

সেই বিঝু মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্। তারতে তগবস্তক্তি প্রভাবে উর্ধতন 
শত ও অধস্তন শত পিতৃ পুকষ, জননী, সছোদরগণ এবং মাতামহ্ছ 

পক্ষীয় উর্ধতন দশ ও অদস্তভন দশ পুকষ পর্য্যন্ত ও মাড় জননীকেও দাকণ 



৮ম অ গণপতিখগ্ডম ৬5$ 

তক্ত দর্শন মাঞ্লেষং মানবাঃ প্রাপুবস্তি যে। 
তে যাতাঃ সর্ব তীর্থেধু সর্ব যজ্ঞেঘু দীক্ষিতীঃ ॥ ৭৩ 1 
নলিপ্তাঃ পাকে ভক্তাঁঃ সম্ততং হরি মানসাঃ। 

যথাগ্নয়ঃ স্বর ভক্ষা! যথ। দ্রব্যেধু বায়বঃ ॥ ৭৪ ॥ 

ত্রিকোটি জন্মনে৷ জন্তঃ প্রাঞ্পোতি জক্ম মানুষং । 
প্রার্পোতি ভক্ত সঙ্গংস মানুষ; কোটি জম্মনঃ ॥ ৭৫ ॥ 
ভক্ত সন্কাস্তবেন্তপ্তি রঙ্করোজীবিনঃ সতি। 
অভক্ত দর্শন! দেব সচ প্রাপ্পোতি শুফতাং ॥ ৭৬ ॥ 
পুনঃ প্রফুল্পতাং যাঁতি বৈষ্ঞবালাঁপ মাত্রতঃ। 

অস্ক,রশ্চাবিনাশী চ বর্ধাতে প্রতি জন্মনি ॥ ৭৭॥ 
ভতরোর্বর্ধমানন্ত হরি দাসযৎ ফলং সতি। 

পরিণামে ভক্তি পাকে পার্ধদশ্চ ভবেদ্ধরেঃ ॥ ৭৮ ॥ 

ভয়ঙ্কর যম যাতন। হইতে নিক্তার করিতে সক্ষম হন ॥ ৭১। ৭২ ॥ 

ধাহার। ভগবদ্তক্ত সাঁধুকে দর্শন করেন এবং তদাঞ্ট্রেষ সুখ প্রাপ্ত 
হন, তাহার লর্ধ তীর্থে গমন ও সর্ব যজ্জে দীক্ষ। জন্য ফল লাভ হয় ॥৭৩৪ 

যেমন অগ্নি সমুদায় সর্ব দ্রব্য ভক্ষণ করে, ও বায়ু সকল সর্ব পদার্থে 

সংযুক্ত থাকে অথচ তাঁহাদিগের ,পবিত্রতাঁর হানি হয় না, তদ্রুপ হুরি 

পরায়ণ ভক্তগণ কোন গ্রকারে পাপাচরণেও (লগত হন না॥৭৪॥ 

জীব ত্রিকোটি জশ্বের পর মানুষ জন্ম প্রাণ্ড হয় আবার ভ্রিকোি 
জন্মের পর তাহার ভক্ত সঙ্গ লাভ হুইয়! থাকে ॥ ৭ ॥ 

ভক্ত সঙ্গ লাভে জীবের তক্তির অঙ্ক,র সমুগ্পন্ন হয় কিন্তু অতস্ত 
দর্শনে তাহা! শু্ক হুইয়। যায় ॥ ৭৬1 

পরে বৈষবের সহিত আলাপে আবার সেই ভক্তির অশ্থ,র প্ফুল্লাতা 
ধাঁরণ করে উহ্।' অবিনশ্বর, অনন্তর এতি জন্মেই ভক্ত সংসর্গে সেই 

ভক্তির অস্কর পরিবর্ধিত হুইয়] থাকে ॥ ৭৭॥ 

এই রূপে এত্ক্কি রূপ অঙ্কর বর্ধিত হুইয়! তক রূপে পরিণত 



১০২ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণমৃ। ৮ম অ. 

মহুতি প্রলয়ে নাশে! ন ভবেতন্ত পাতমং। 

সর্বব সৃ্টেশ্চ সংসারে ব্রহ্মলোকস্ত ত্রন্মণ? ॥ ৭৯ ॥ 
তম্মান্নারা়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাস্থিকে। 
ন ভবেদ্বিষ ভক্তিশ্চ বিষ্ঞমায়ে তয়! বিনা | ৮০ ॥ 
তথ্বস্তং লোক শিক্ষার্থ, স্বতপ স্তব পুজনহ। 

সর্ধেষাং ফল দাত্রীত্বং নিত্য রূপামনাভনী ॥ ৮১ ॥ 
গণেশ রূপঃ শ্রীকধঃ কণ্পে কল্পে তবাতুজঃ। 

ত্বৎ ক্রোড় মাগতঃ ক্ষিপ্র যিত্যুক্তযান্তর ধীয়ত ॥ ৮২ 
কৃত্বান্তর্দান মীশম্চ বাল রূপং বিধায় সঃ। 
জগাম পার্বতী তণ্পং মন্দিরাভ্যন্তর স্থিতং ॥ ৮৩ & 
তপ্পন্থে শিব বীর্ধ্যেচ মিশ্রিভঃ মর ভূৰহ। 
দদর্শ গেহ শিখরং প্রস্থুতো| বালকে! যথা ॥ ৮৪ ॥ 

হইলে তাহাতে হরির দাস্যরূপ ফল সমুৎ্পন্ন হয় । পরিণামে ভক্তি- 
পাকে জীব হরির পার্ধদ হুইয়। পরমানন্দ ভোগ করিয়] থাকে ॥ ৭৮ 

জগজ্জননি ! মা! প্রলয়ে সমস্ত ব্যি সংহা'র হয় এবং ব্রদ্ম লোক ও 
শ্রক্মাও বিলয় হয় তথাপি হুরিতক্র সাধুর পতন হয় না, অতএব তুমি 

রূপ! করিয়া আমাকে হরিতক্তি প্রদান কর। বিষণ মায়ে! তোমার ্ 

প্রসন্নভ! দ্িন্ন কেহই বিষুঃ ভক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৭৯। ৮০ ॥ 

দেবি! তুমি সকলের কর্ম ফল দাত্রী নিতারূপা। সনাতনী বলিয়! 
নির্দি্ট। রহ্ছিয়ান্থ, কেবল লোক শিক্ষার্থ তুমি ব্রত তপস্যা! ও পূজায় 
গ্ররত হও ॥ ৮১ ॥ 

সর্বেশ্বরি! প্রতি কণ্পে সর্ম ভূতাত্বা সনাতন বিধু। গণেশ রূপ 

ধারণ করিয়া তোমার পুত্র রূপে অবস্থান করিবেন1 অধুন। সত্যে 

তুমি স্বীপ ক্রোড়ে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে, এই বলিয়! সেই ত্রাক্ষণরূপী 
ছরি-অন্তহিত হইলেন ৮৯ 

অন্র্ধানের পর মেই ভগবান্ বিষণ বাঁলকরূপী হইয়! পণর্জাতীর 

গর়লখগীর মধ্যগভ শয্যায় গমন করিলেন এবং তথায় শিব বীর্ধোে মিশ্রিত 



,৮মঅ গগপতিখওয়। ১৪৩ 

শুদ্ধ চম্পক বর্ণাভঃ কোটি চক্র সম প্রভঃ।. 
" সুখ দৃশ্যঃ সর্বজনৈশ্চক্ষু রশ্থি বিবর্ধকঃ ॥ ৮৫ ॥ 
অতীব স্থুম্দর তনুঃ কামদেব বিমোঁহমঃ। 
সুখৎ নিরূপণং বিভ্রচ্ছারদেন্দ্ু বিনিন্দকং | ৮৬। 
স্তুন্দরে লোচনে বিভ্রচ্চারু পদ্মবিনিন্কে। 
ওক্ঠাধর পুটং বিভ্রৎ পর বিশ্ব বিনিন্দকং | ৮৭। 

কপালঞ্চ কপোলন্ত মতীব জুমনোহরং | 
নাশাগ্রে রচিরং বিজ্রৎ খগেজ চর্চ, নিন্দিতং | ৮৮। 

বৈলোক্যেধু নিরুপমহ সর্বাজৎ হিভরদুত্মং | 
শয়ানঃ শয়নে রশ্মি প্ররয়ন হস্ত পাঁদকং। ৮৯। 

ইতি প্রীব্রহ্ষবৈবর্তে মহীপুরাণে নারায়ণ মার? সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে গণেশোতপত্তি নাম অউমোহ্ধ্যায়ঃ। 

হুইয1 প্রন্থত সামান্য মাঁনব বাঁলকের ন্যায় অবস্থান পূর্বাক গৃহ শিখর 
দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩। ৮৪ ॥ 

তৎকালে সেই ৰবালকরূপী ভগবানের বর্ণ শুদ্ধ চম্পকের নায় দীপামান 
হইল এবং তদীয় অঙ্গ হইতে কোটি চজ্দরের প্রত! বিনির্গত হইতে 
লাগিল। তিনি সর্ধজনের সুখ দৃশা ও চক্ষুরশ বিবর্ছাক হইলেন | ৮৫৫ 

কাহার কলেবর অতীব সুন্দর, তিনি এরূপ মনোমোইন রূপে 
প্রকীশমান রহিলেন যে তদর্শনে কামদেবেরও মো উপস্থিত ছয়। 
আর তাহার যুখমগুলের নিকপম সেখন্দর্ধা দর্শনে বোধ হয় যেন শার+ 
দীয় চত্দ্রমার জোতিও তদপেক্ষা মলিন হইয়। রহিয়াছে ॥ ৮৬॥ 

তখন তিনি সুচাক কমলদল 'বিনিন্দিত নয়ন যুগল ও পক বিশ্ব ৰিনদি- 
ন্দিত ওষ্ঠীধর পুট ধারণ করাতে অপূর্ব রমণীয়তা প্রকাশম'ন হুইল ॥ ৮৭ ॥ 

তদীয় কপাল ও কপোল দেশ অতীব সুন্দর নাসিক! খগেজ্ 
চঞ্চ, বিনিন্দিত এবং অন্যানা অঙ্গ এত সমুদায়ও অতি মনোহর, 
সর্ব ভূতাত্ব! তগ্রবান বিষণ বিফুমীয়ায় এবম্িপ টত্তলোকামোহন 
রূপে সেই শযায় শয়ান হইষা হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্বক অবস্থান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮1 ৮৯। 
ইতি শ্রীব্রক্ম বৈবন্তে মথাপপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

শ্নণেশ উত্পত্তি নান অস্টম অধ্যায় অম্পূর্ণ 



১০৪ ব্রহ্মা বৈবর্তপুরাণম্ । ৯ম অ 

নবমোহধ্যায়ঃ | 

নারায়ণ উবাচ | 

ভরে তিরোহিতে ভূতে দুর্ঘাচ শঙ্কর স্তদা। 
ব্রাহ্মণাস্থেষণং ক্রত্বা সন্ত্রাস পরিতো মুনে। ১। 

পার্বত্যুবাঁচ। ০ 

অয়ে বিপ্রেন্দ্াতি বৃদ্ধ: ক গতোজি ক্ষুধাতুরঃ | .. 

হেভাত দর্শনং দেহি প্রাণাংশ্চ রক্ষমে বিভো। ২। 

শিব শীত্রৎ সমুতিষ্ঠ ব্রাহ্মণান্বেষণং কুরু। 
ক্ষণ মুন্মনসে! রেষঃ প্রত্যক্ষ মাবয়োর্গতঃ। ৩। 

৮" অধৃহীত্থা গৃহাৎ পুজা গৃহিনোতিথিরীস্বরঃ। 

__- যদি যাতি ক্ষুধার্তশ্চ তন্য কিং জীবনৎ বৃথা । ৪ 
পাই 

পা 
পি আস 

নারায়ণ কন্চিলেন, হে নারদ! এদিকে তগবান্ সরি অন্তহ্থিত 

হুইলে হুর পার্তী সেই অভ্তাগত ব্রাক্ষণের অদ্বেষণ করিয়া নিতান্ত 

ভীত হইলেন ॥ ১ ॥ 

তখন ভগবতী দুর্গ দেবী এইরূপ কছ্ছিতে লাগিলেন বিপ্রেজ্! 

আপনি রদ্ধতম ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হুইয়া মম গৃছে আগমন পূর্বক আবার 

কোথায় গমন করিলেন, হে বিভো! একবার দর্শন দিয়। আপনি 

আমার প্রাণ রক্ষা! ককন ॥ ২ 

এই বলির! পাঁর্জতী দেবাদিদেবকে সম্বোধন পূর্বক কছিলেন, নাথ ৃ 

শীত্র গাত্রোথান কারিয়! ব্রাহ্মণের অন্বেষণ ককন । আমরা ক্ষণমাত্র 

উদ্মন। হওয়।তে তিনি আমাঁদিগের নয়ন পথের অগোচর হইয়াছেন ॥৩॥ 

অতিথি সকলের ঈশ্বর, অতএব অতিথি যে গৃহচ্ছের গৃহ হইতে 

পুজ। গ্র্ণ না করিয়া ক্ষুধার্ভ হইয়া! প্রতি গমন করেন তা্ছার জীবন 

ধারণ বিড়শ্বনা,মাত্র। ফলতঃ তাহার মানব জন্ম বৃথা হয়॥ ৪ ॥ 



,৯মঅ গণপন্তিখগমু। ১৪৫ 

পিতর স্তব্ন গৃকৃত্তি পিও দীনঞ্চ তর্পণং | 
 তস্তানতিং ন গৃহৃত্তি বহ্ছিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ। €। 

হব্যং পুষ্পং জলং দ্রব্য মশুচেশ্চ জুর। সমৎ | 

অমেধ্য সদৃশঃ পিওঃ স্পর্শনৎ পুণ্য নাশনং। ৬। 
এতত্সিন্নস্তরে তত্র বাণ্বভুবা শরীরিণী। 
কৈবল্য যুক্তা সা দুর্গা তাং শুশ্রাব সুচাতুরা । ৭। 
শান্তাভব জগন্মাতঃ সম্গুতং পশ্য মন্দিরে । 
কষং গোলোকনাথং তং পরিপূর্ণ তমং পরং। ৮। 

সুপুণ্যক ব্রততরোঃ ফল রূপৎ সনাতনৎ। 
যত্তেজে। যোগিনঃ শশ্বত ধ্যায়ন্তে সম্ততং মু | ৯। 

ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণব! দেবা ব্রহ্ম বিষণ শিবাদয়ঃ। 
যস্য পুজ্যস্য সর্বাগ্রে কণ্পে কপ্পে চ পুজনহ ॥ ১* ॥ 

অতিথি যাহার গৃহ হইতে বিমুখ হয় তাহার পিতৃগণ তংপ্রদত্ত 

পিগ্ডোঁদক, অগ্নি তৎ্ প্রদত্ত আহুতি ও দেবগণ তদর্পিত পুত্প জন্ব 

গ্রছণ করেন না ॥ &॥ 

হেনাথ! সেই অতিথি সৎকার হীন অশুচি গৃহস্থের প্রদত্ত ছবা 
কব্য পুষ্প জল ও অনান্য দ্রেব্য সুর] ভুলা এবং তত্প্রদত্ত পি 

অমেধ্য সদৃশ ছয়, অধিক কি, সেই বাক্তিকে স্পর্শ করিলে লোকের 
পুগা ক্ষয় হইয়া থাকে ॥৩৬।॥ 

কৈবল্য দায়িলী ভগবতী ছুর্গা দেবী সকাতরে এই রূপ খেদ করি- 
তেছেন, এমন সময়ে এই ইদব বাণী স্তাহার শ্রচতি গোঁচর হুইল, ছে জগ- 

ম্মাতঃ! তুমি শান্তভাব ধারণ করিয়া গৃছ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্বীয় পুত্র 
দর্শন কর। পরিপুর্ণতম পরব্রহ্ম গোলোকনাথ শ্রীরুষ্ণ তোমার সুপুশ্যক 
ব্রতরূপ তৰর ফল স্বরূপ হুহয়াছেন ॥ ৭।৮॥ 

দেবি! যোগিগণ নিরস্তর পরমানন্দে যে তেজোময় মূর্তি ধ্যান 
করেন, ব্রহ্ম! বিষুঃ শিবদি ও বৈষ্ণবগণের যাহ। একমাত্র চিন্তুনীয় কণ্পে 

১৪ 



১০৬ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণমূ | ঈম অ 

যন্ত স্মরণ মাত্রেণ অব্ব বিস্ো বিনশ্যতি। 
পুণ্য রাশি স্বরূপঞ্চ দ্বলসুতৎ পশা মন্দিরে ॥ ১১॥ 

কণ্পে কণ্পে ধ্যায় সেয়ৎ জ্যোতিরূপৎ সনাভনহ। 

পশ্যগ্বং মুক্তিদৎ পুক্রৎ ভক্ত্যানুগ্রহ বিগ্রহ ॥ ১২ ॥ 

তব বাঞ্1 পুর্ণ বীজং তপঃ কণ্পতরোঃ ফলং। 
ক্ন্দরং স্বন্সুতং পশ্য কোটি কন্দর্প নিন্দকৎ ॥ ১৩ ॥ 
নায়ং বিপ্রঃ ক্ষুধার্তশ্চ বিপ্র রূপী জনার্দনঃ। 
কিৎ বা বিলপসে দুর্গে কক বা বৃদ্ধাঃ ক চাতিথিঃ। 
সরন্বতীত্যেব মুক্ত বিররামচ নারদ ॥ ১৪ ॥ 
্রস্তা শ্রত্বাকীশবাণীং জগাম স্বালয়ৎ সভী। 
দুরদর্শ বালৎ পর্য্যক্কে শয়ানং সম্মিতৎ মুদা ॥ ১৫ | 

কণ্পে যে পুজ্য সনাতন ব্রঙ্দের সর্বাপ্জে পুজা বিছিত আছে এব 
বহার ল্মরণমাত্রে জীবের সর্ধ বিস্ব বিনষ্ট হয় সেই পুণারাশি স্বরূপ 
পরমাত্ম' হরি তোমার পুক্র রূপী হইয়াছেন, তুমি গৃহ মধ্যে এবেশ 

পুর্বক পুত্র মুখ দর্শন কর ॥ ৯ ১০1১১ 

ছুর্গে! তুমি কণ্পে কণ্পে যে জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন পরমাত্মার 
ধান করিয়। থাক, সেই যুক্তি দাতা ছুরি তদীয় ভক্তিযোগে দয়! একাশ 

পূর্বক তোমার পুক্র রূপী হইয়াছেন এক্ষণে তুমি স্থীয় পুক্র গ্রহণ কর ॥১২| 
সেই জ্যোতিল্ময় পরমাত্মা হরি তোমার তপশ্থ। রূপ কষ্পবৃক্ষের ফল 

এবং তীয় মনোরথ সিদ্ধির বীজ ম্বরূপ হুইয়! তোমার পুত্র স্থানীয় 

হইয়াছেন । অতএব তুমি সেই কোটি কন্দর্প বিনিন্দিত পরম সুন্দর 
ন্বীয় পুল্র দর্শন কর ॥ ১৩॥ 

ছুর্গে! যেবিগ্রক্ষুধার্ত হুইয়। তোমার ভুবনে উপস্থিত হুইয়াছি- 

লেন তিনি গারুত বিপ্র নেন, পরাৎ্পর পরমাত্বা! হরি বিএবেশে 

তোমার নিকট আগমন করিয়।ছিলেন। অতএব তুমি কোথায় বৃদ্ধ 
কোথায় অতিথি বলিয়! কি জনা বিলাগ করিতেছ, এইরূপ সমস্ত বাক্যা- 

বনানে দৈন বাণীর নি রাম হইল ॥১৪ | 

৫ গুদ গর রাগ এমি রঃ 



“৯ম অ গণপতিখগুয়। ১৪৭ 

পশস্ত্যৎ গেহ শিখরৎ শত চক্র সম প্রভং | 
সুগ্রভা পটলে নৈব দ্যোতয়ন্তৎ মহীতলং ॥ ১৬॥ 
কুব্বন্তৎ ভ্রমণং ভপ্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা। 
উমেতি শব্দং কুর্ববন্তং রুদস্তৎ তং স্তনার্থিনহ ॥ ১৭ ॥ 
দৃষ্টাত দদ্ভূতং রূপ ত্রস্তা শঙ্কর সন্নিধিং। 
গত্বেত্যুবাচ প্রাণেশং মক্গলং সর্ব মঙ্গলা ॥ ১৮ ॥ 

পার্বতুযুবাচ। 

গৃহ মাগচ্ছ প্রাণেশ তপমাৎ ফল দায়কং। 

কণ্পে কণ্পে ধ্যায় সেয়ং তং পশ্যাগত্য মন্দিরৎ ॥ ১৯ ॥ 

শীঘ্বৎ পুক্র মুখ পশ্য পুণ্য বীজং মহোত্সবং । 
পুন্নাম নরক ত্রাণৎ কারণং ভবতাঁরণং | ২০। 

তখন পতিব্রত1 পার্ধতী দেবী এইরূপ ইদববাণী শ্রবণে সমক্ত্রমে 

ত্বীয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন একটি শতচজ্রের ন্যায় 

এভা সম্পন্ন পরম সুন্দর বালক পরমানন্দে পর্ধযস্তে শয়ান হুইয়। সন্থাস্য্য 
বদনে গৃহ শিখর দর্শন করিতেছে । তৎ্কালে সেই পরম সুন্দর শিশুর 
অঙ্গ জোতিতে ভুনিতল আলোকময় হইয়াছে এবং সে কখন' সানন্দে 

স্বেচ্ছা ক্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক শয্যায় জঞ্চরণ, কখন কখন 

স্তনার্ঘধা হুইয়। রোদন ও কখন বা উমা উম! ইত্যাকার শব্দ উচ্চারণ 
করিতেছে ॥ ১৫। ১৬। ১৭॥ 

এই অদ্ভূত দর্শনে সর্ব মক্জল! ভগবতী পার্বতী দেবী বিশ্যয়াবিষ্ট 

চিত্তে সসম্ত্রমে ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করিয়। তাহাকে এই শুন্ত 

সংবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন প্রাণেশ্বর! আপনি কণ্পে কম্পে 

যে তপস্যার ফলদাতা পরম পুৰষকে ধ্যান করিয়। থাকেন শীত গৃহ 

মধ্যে আগমন করিয়! তাহাকে দর্শন ককন ॥ ১৮। ১৯ 
নাথ! যেসর্ধনিয়ন্ত সনাতন হরি ভব বন্ধন মোচনের কারণ 

তনি আমাদিগের পুর রূপী হইয়াছেন, অতএব আপনি সতৃর গৃছ মধ্যে 



৯৩৮ ্রঙ্গাবৈধর্তপুরাণয়। ৯ম অ' 

ন্ানঞ্চ সর্ধ্ব তীর্থেযু সর্ব্ব যজ্েযু দীক্ষণং | 
পৃত্রন্ত দর্শন স্যাস্য কলাৎ নারান্তি ফোঁড়শীং | ২১। 
সর্ব দানেন যশ পুণ্যৎ যঙ্ পৃণ্থিব্যাঃ প্রদৃক্ষিণাত। 

পুজ দর্শন পুণ্যস্য কলাং নার্স্তি ফোড়শীং ॥ ২২। 
সর্ব স্তপোভি ধর পুণ্যং যদেবানশনৈ ব্রতৈঃ| 

মহ পুভ্রোন্তব পুণ্যস্ত কলা নাহন্তি শোড়শীং। ২৩। 
যদ্ধিপ্র ভোজনৈঃ পুণ্যং যদেব জুরসেবনৈঃ | 
মহ পুত্র প্রাপ্তি পুণ্যস্য কলাং নাতি ষোঁড়শীং। ২৪। 
পার্ধতী বচনৎ আত শিব প্রহ্থষ্ট মানস; | 
আজগাম স্বভবনৎ ক্ষিপ্রৎ স কান্তয়া সহ। 

দদর্শ তণ্পে স্ব স্ুতং তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভৎ। 

হদয়স্থঞ্চ যজ্রপং তদ্েবাতি মনোহরৎ | ২৫। 

দুর্ণা তপ্পাত নমাদায় ক্ুত্বা বক্ষসি তং সুতং | 

চচস্বানন্দ জলধো নিমগ্াসেত্যুবাচ হ। ২৬। 

প্রবেশ করিয়া মহ্োংসবের হেতুভূত পুণাবীজ স্মরূপ পুত্র মুখ দর্শন 

ককন, পুন্নাম নরক হুইতে নিস্তার গ্রাগু হইবেন ॥ ২০॥ 

ছে প্রভে!। সংপুজ্র লাভে মানবের যেরূপ পুণা প্রাপ্তি হয়, সর্ব 

তীর্থে সান, অর্ব যজ্ঞ দীক্ষা, সর্ঝ বস্তু দান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ সর্ব 

প্রকার তপন্থা? অনশন ব্রত ব্রাহ্ষণ ভোঁজন ও দেবারাঁধন! এই 

সমস্ত সৎক্রিয়! দ্বারা তাহার যোড়শাংশৈর একাংশ পুণ্যও উপার্জিত 

হয় ন|॥ ২১। ইহ। ২৩। ২৪ | 

দেবাদিদেব মহ্থাদেব প্রিয়তম! পার্সতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! 

প্রফুল্প।ভ্তঃকরণে তাহার সহিত সত্বর গ্রহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন 

তগ্তকাঞ্চন সন্নিত স্বীয় পুত্র শযার উপরিভাগে শয়ান রহিয়াছে, 

তগবান্ শঙ্কর লর্বদ1 হৃদয়েযে রূপ দর্শন করেন সেই মনোহর রূপ 

তৎক।লে সাহ'র প্রতাক্ষীভুত ছইল ॥ ২৫ ॥ 



' ৯ম অ গণপতিখগ্ডম। ১০৯ 

পার্ধতুযুবাচ। 
্রাপ্য। মুল্য রত্বং ত্বাৎ পুর্ণ মেব সনাতনং। 

যথা মনে দরিদ্রস্য সহসা প্রাপ্য সন্ধনৎ | ২৭। 
কাস্তেস্সচির মায়াঁতে প্রোধিতে! যোধিতো। যথ।। 

মানমৎ পরিপুর্ণঞ্চ বভূব চ তথা মনঃ। ২৮। 

স্ুচিরং গতমাযান্ত মেক পুভ্রা যথা লুতৎ | 

ৃষ্ট। তুষ্টা যথা বতুস তথাহ মপি সাংপ্রতং। ২৯। 
স্্রতবং সুচিরং ভ্রষটং প্রাপ্য হৃষ্টো৷ যথা জনঃ। 
অনাবৃষ্টৌ৷ সুবৃষ্টিঞ্চ সহপ্রাপাাহুৎ যথা জুতৎ। ৩০। 
যথ! সুচির মন্ধানাৎ স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে। 

চক্ষুঃ সুনির্ধ্মলং প্রাপ্য মনঃ পৃর্ণৎ ততৈৰ যে। ৩১। 

তখন পতিপ্রাণ! পার্বতী দেবী শয্যা হইতে সেই পুন্তরকে গ্রহণ ও 
বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্বক আনন্দার্ণবে নিমগ্লা হইয়া তাহার মুখচুম্বন করত 
কন্ছিতে লাগিলেন এতো ! তুমি পূর্ণব্রদ্ম সনাতন, সহস! উৎকৃষ্ট ধন 

লাভে দরিদ্রের মন যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয় তন্ধেপ আমি তোমাকে 
প্রাপ্ত হইয়। পরম গ্রীতিলাত করিলাম ॥ ২৬।২৭॥ 

বিদেশস্থ পতি দীর্ঘকালের পর গৃছে গ্রত্যাগত হইলে রমণীগণ্র 
যেরূপ আনন্দ হয় আজি তোম!কে প্রাপ্ত হুওয়াতে আমার মন সেই রূপ 

আনন্দে পরিপ্র,ত হছয়াছে॥ ২৮ ॥ 

বস! এক পুত্র নারী ব্ছদিনের পর পুত্রকে স্থানাস্তর হইতে গৃছে 

প্রত্ণাগত দর্শন করলে যেরূপ প্রীতিলাভ করে, এক্ষণে তোমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া! আমারও মেই রূপ প্রীতিলীত হুইল ॥ ২৯! 

বনুকাঁল পরিভ্রষ্ট উত্রু্ট রত প্রাপ্ত হইলে মনুষোর যেরূপ সস্তোষ 
লাভ হয় আর অনাবষ্টি জন্য কট দায়ক দেশে বারি বর্ষণ হইলে 
তন্রত্যব্যক্তি যেরূপ আনন্দ লীত করে আজি তোমাকে প্রাণ্ড হইয়া 

আমিও.তজ্জ্রপ পরিতুষ্ট হইলীম ॥ ৩০ 



১১০ ্শ্ম বৈবর্তপুরাণমূ | ৯ম 

দুস্তরে সাগরে ঘোরে পতিতস্য চ শঙ্কটে। 
অনোকস্য প্রাপ্যনৌকাৎ মনঃ পুর্ণৎ তথা মম | ৩২। 
ভৃঞঙ্য়। শু ক খনাং সুচিরঞ্চ ন্গুশীতলং | 

স্ববামিতং জলং প্রাপ্য মনঃ পুর্ণ তথা মম। ৩৩। 
দাবামি পতিতানণঞ্চ স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে। 
নিরগ্রি মাশ্রয়ং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণৎ তথা মম। ৩৪। 
চিরং বুভুক্ষিতানাঞ্চ ব্রতোপবাম কারিণাং। 
সদন্নং পুরতো। দৃষ্টা৷ মনঃ পূর্ণ তথা মম। 
ইত্যুক্ত। পার্বতী তত্র ক্রোড়ে কৃত্বা স্ববালকং। ৩৫। 

ইতি শ্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে 
গণপতি খণ্ডে গণেশ দর্শন নাম নবমোইধ্যায়ঃ। 

দীর্ঘকাল অন্ধ ব্যক্তিগণ নিরাশ্রয় স্থানে অবস্থান করিয়] বু কষ্ট 
ভোগের পর সুনির্মল চক্ষু প্রাণ্ড হইলে তাহাঁদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ 
হয় এক্ষণে তোমাকে লাভ করিয়। আমিও তন্জ্রপ পরিতৃপ্ত হইলাম ॥ ৩১ ॥ 

ভয়ঙ্কর হুস্তর লাগরে পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ পোতের অভাৰে 
ঘোর শঙ্কটে পতিত ব্যক্তি নেবকা লাভ করিয়। যেরূপ আনন্দিত হয়, 
আজি তোমাকে লাভ করিয়। আমারও তদ্রেপ আনন্দ লাভ হুইল ॥ ৩২॥ 

বনক্ষণ পিপাসায় শুষ্ক ক ব্ক্িগণ নুবাসিত স্ুশীতল জল প্রাপ্ত 
হইয়। যেরূপ পরিতৃপ্ত ছয় তোমাকে লা করিয়। তজ্জরপ হইলাম ॥ ৩৩॥ 

দাবানল পতিত বক্কিগণ নিরাশ্রয়ে অবস্থান জন্য নিতান্ত কাতর 
হুইয়। যদি কোন আশয় প্রপ্ত হয় তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি যেরগা 

আনন্দ লাভ করে তোমাকে লাভ করিয়! তদ্রেপ হইলাম ॥ ৩৪ ॥ 
আর ব্রভোপবাস নিরত বনুকাল বুভূক্ষিত ব্যক্তিগ্রণ সম্ম,খে উত্কুফ 

অন্ন দর্শন করিয়। যেরূপ আহ্লাদিত হয়, এক্ষণে তোমাকে গাপ্ত হইয়। 
আমিও তন্জ্প পরিতুষ্ট হইয়াছি, পাঁর্ধতী দেবী এই বলিয়! সেই পুভ্রকে 
ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাশিলেন ॥ 5৫ ॥ 

ইতি শ্রীত্রক্মবৈবর্তে মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 
গণেশ দর্শন নাম নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ | 



, ১০ম অ গণপতিখণ্ডমূ। ১১১ 

দশমোহ্ধায়ঃ। 

নারায়ণ উবাচ। 

তো দম্পতী বহির্গত্বা পুত্র মঙ্গল ছেতবে। 
বিবিধানি চ রত্বানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদো মুদা। ১। 

বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যম্চ দানানি বিবিধানি চ। 

নান] বিধানি বাদ্যানি বাদয়ামাস শঙ্কর? | ২। 

হিমালয়ণ্চ রত্বানাং দূদে লক্ষং দ্বিজাতয়ে। 
সহত্রঞ্চ গজেক্র্াণামশ্বানাঞ্চ ভ্রিলক্ষকৎ | ৩। 

দশ লক্ষং গবাধৈঃব পঞ্চ লক্ষৎ সুবর্ণকং। 
মুক্তামাণিক্য রত্বানি মণি শ্রেষ্ঠানি যানি চ। ৪। 
অন্যান্যপিচ দানানি বক্রীণি ভূষণানিচ। 
মর্ববাণ্যমূল্য রত্বানি ক্ষীরোদ সম্তবানি চ। ৫। 
্রাহ্মণেভ্যা দদে বিষুঃ কৌন্তভং কৌতুকান্বিতঃ। 

পপ অপ স্পা 

নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! অতঃপর হুর পার্বতী উভয়ে গৃহ 
বহ্র্ভাগে আগমন করিয়! পুজ্রের মঙ্গল কামনায় পরমানন্দে ব্রাঙ্মাণগণকে 

বিবিধ ধনরত্ব প্রদান করিলেন ॥ ১ 

পরে ভগবান শঙ্কর পুত্র লাত জন্য পুমহোত্সবে মত্ত হইয়! স্তুতি 

পাঠক ও ভিক্ষুকগণকে বিবিধ বস্তু বিতরণ পুর্ধক বাঁদকগণকে বাদ্যোদ্যম 

করিতে আজ্ঞা করিলেন! আজ্ঞামাত্ব তথায় বিবিধ বাদিত্র বাদিত 

হইতে লাগিল | ২॥ 
তখন গিরিরাজ হিমালয় দেঁহিত্র লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাক্ণ- 

গণকে লক্ষ রত সুত্র উৎকৃষ্ট হস্তী ট্রিলক্ষ অশ্ব দশ লক্ষ ধেনুপঁচলক্ষ 
সুবর্ণ এবং অসংখ্য অতুত্তম মণি যুক্ত! মাণিক্য বস্ত্রালঙ্কার ও ক্ষীরোদ 

সম্তু ত অমূলা রত সমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৩1৪1৫ ॥ 



১১২ ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণমৃ। ১ম অ 

ব্রহ্মা বিশিষ্ট দাঁনানি বিপ্রাণাৎ বাঞ্চিতানি চ। 
সুদুর্মভানি সৃষ্ট চ ব্রা্গণেভ্যো দরদ মুদা ॥ ৬॥ 
ধর্ম্ম সুর্ধাশ্চ শত্রশ্চ দেবাস্চ মুনয় অ্তথ]। 
গন্ধর্র্বাঃ পর্বত দেব্যোদদুর্দানং ক্রমেণ চ ॥ ৭॥ 

পরমানাৎ মহআণি রুচকানাৎ শতানি চ। 

শভানি কৌস্তভানাঞ্চ হীরকানাৎ শতানি চ 1 ৮ ॥ 
মাণিক্যানাৎ সহআ্রীণি রত্বানাঞ্চ শতানি চ। 

হরিদ্বর্ণ মণীন্দ্রাণ। সহত্রাণি মুদান্বিতঃ ॥ ৯ ॥ 
গবাং রত্বানি লক্ষাণি গজরত্বং মহজ্কৎ। 

অমুল্যান্যন্য রত্বানি শ্বেত বর্ণানি কৌতুকাৎ ॥ ১০ ॥ 
শত লক্ষ সুবর্ণান। বহ্ছি শুদ্ধাংশুকানি চ। 
ব্রাহ্মণেভ্যে। দদো ব্রহ্মন্ তত্র ক্ষীরোদকার্ণবঃ ॥ ১১ ॥ 

হারঞ্চামুল্য রত্বানাৎ ত্রিধুলোকেধু দুলভৎ । 

অতীব নির্নালং সারং স্ুধ্য ভানু বিনিন্দকৎ ॥ ১২ & 

এই সময়ে ভগবান্ বিষুঃ কেধতুকাবিষ্ট চিত্তে কৌস্তুভমণ্ি ব্রাক্ষণ সাহু. 

করিলেন। আঁর সর্ধলোক পিতামহ ব্রন্মাও স্হন্টি মধ্যে নুছুলভ দ্রব্য 
জাত আহরণ পুর্বক বিপ্রগণের প্রার্থনান্বুসারে পরমানন্দে তাহাদিগকে 

বিশিষ্ট বস্তু সমুদায় দান করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 
তৎুকাঁলে সেই কৈলানধামে ধর্ম হূর্ঘয ইতর ও অন্যান্য দেব দেবীণণ 

এবং মুনি গন্ধর্ম ও পর্বভাধিষ্ঠাতা দেবগণ কর্তৃক যথা ক্রমে বিবিধ 

দাম কার্ষা নির্বাক্থিত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ 

ক্ষণারোদ সাগর মুর্ভিমীন হইয়া! তথায় আগমন পূর্বক প্রীতিপূর্ণ মনে 

সহত্র লহত্র পরম মণি, শত শত কচক মণি কেধস্তভ মণি ও হীরক মণি 

বহু সুত্র মাণিক্য ও হুরিদ্বর্ণ উত্কুষ্ট মণিঃ শত শত শ্রেষ্ঠ রত্বু বু লক্ষ 

গোরত্ব, সুত্র গজ রতু, ভুরি পরিমাণে শ্তবর্ণ অন্যান্য রত্বু সমৃহ্থ, শত 

লক্ষ সুবর্ণ এবং বহ্ছিশুদ্ধ বস্ত্র শি ৰি প্রগণকে দান করিলেন । ৮1৯1১০|১১। 



১০ম অ গগপতিখশ্তমূ। ১১৩ 

পরিষ্ষ তথ মাণিক্যে হারকৈশ্ঠ বিরাজিতং | 
রমযৎ কৌস্তভ মধ্যস্থং দদে। দেবী সরম্বতী ॥ ১৩॥ 
ত্রৈলোক্যসার হারঞ্চ সদ্রত্বুসার নিশ্মিতৎ । 
ভূষণানি চ সর্বাণি সা সাবিত্রী দো মুদা ॥ ১৪ । 
লক্ষৎ সুবর্ণ লোক্টীণাৎ ধনানি বিবিধানি চ। 
শতান্যমুল্য রত্বীনাং কুবেরশ্চ দদে) মুদা ॥ ১৫ ॥ 

দানানি দত্া! বিপ্রেভ্য স্তে সর্বেদদৃ শু; শিশুং। 
পরমানন্দ সংযুক্তা শিব পুজ্রোত্সবে মুনে ॥ ১৬॥ 
ভাঁবং বোছু মশক্তাশ্চ ব্রাহ্মণ! বন্দিন স্তথ!। 

স্থায়ং স্থায়ধ্ গচ্ছন্তো ধনানাৎ পথিকাতরা? ॥ ১৭ 

কথয়ন্তি কথাঃ পর্বে বিশ্রান্তাঃ পুর্বদায়িনাৎ | 

বৃদ্ধা শৃণুতি মুদদিতা যুবানে। ভিক্ষুক মুনে ॥ ১৮ ॥ 

তখন সরন্ঘতী দেবী স্্যা ভানু বিনিন্দিত অতি নুনির্মল তিলোক 
চুল্প ভ অমূলারতৃহার ব্রাদ্ধণ সাৎ করিলেন । তশ্কালে এ রমশীদস্থার 

মাণিকা ও হীরক খণ্ডে জড়িত এবং উহার মধ্যভাগে কৌস্ভভমণি গ্রখিত 

থাকাতে তং প্রদেশ আলোকময় হইয়া! উঠিল। ১২। ১৩। 
সাবিত্রী দেবী আনন্দিত হইয়। উৎকৃষ্ট রত্বনার বিনির্লিত টৈ- 

লোক্য সার হার এবং সর্ব প্রকার ভূষণ বিগুগণকে প্রদান করিলেন ।১৪। 

ততকালে ধন।ধিকারী কুবেরও মানন্দ মনে লক্ষ সুবর্ণ লোষ্ট, বিবিধ 
ধন ও শত শত অমূল্য রত্ব ব্রাহ্মণগণকে দীন করিলেন ॥ ১৫ ॥ 

এই রূপে তীহ্থার। সকলে ভগবাঁন্ শঙ্করের পুক্র জননোৎসবে প্র- 

মাঁনন্দিত হইয়া বিবিধ ধন রত্তব বিপ্রগণকে প্রদান পূর্বক সেই শিশুকে 

দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬॥ 
এই মছোৎসবে এত ধন রত্ব বিভরিত হুইল যে ব্রাক্মণ ও স্ত্রতি পাঁঠক 

বিগ্রগণ তত সমুদায়ের ভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ ও কীতর হুইয়! 
পথি মধ্যে স্থানে স্থানে বিআম পূর্বক পরস্পর দাভাদিগের ভুরি ভুরি 

১৫ | 



১১৪ ব্রঙ্মবৈবর্তপুরাঁণমূ । ১০ম অ 

বিষ প্রমুদিত স্তত্র বাদয়ামীন দুন্দুভিং। 
সঙ্গীতৎ গায়য়ামাস কারয়ামাস নর্ভনং | 
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাম পুরাণানি চ নারদ ॥ ১৯।। 
মুনিন্দ্রানীনয়ামান পূজয়ামাসতান মুদা। 

আশিষং দাপয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং। 

সার্ছং দেবৈশ্চ দেবীভি দরদৌতস্মৈ শুভাশিষং। ২০। 
বিষ্তরুবাচ। 

শিবেনতুল্যং জ্ঞানন্তে পরমায়ুশ্চ বালক। 

পরাক্রেমোময়। তূল্যঃ সর্ব সিদ্ধেশ্বরো ভব 1 ২১। 
ব্রন্ষোবাচ । 

যশসা তে জগঙড পুর্ণৎ সর্ব পুজো ভবাঁচিরং | 
এপ্রশংস! করিতে লাগিলেন তখন ভগবান্ বিষণ প্রফুল্লান্তঃকরণে সেই 

মহোৎুসবে বাদকগণুকে ছুন্দুতি বাদন, গায়কগণকে গান, নর্তকীগণকে 

নৃতা, বেদ বেত্াদিগকে বেদপাঠ ও পুরাণজ্ঞদিগকে পুরাঁণপাঠ করিতে 
অনুজ্ঞা করিলেন, বাঁদ কগণ ছুন্দুভি বাঁদন গায়কগণ মধুরস্বরে গান নর্ভ- 
কীগণ নৃত্য বেদজ্ঞ পগিভগণ বেদ পাঠ ও পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পাঠ 

করিতে লাখিলেম। সেই সঙ্গীতাঁদি শ্রবণে ব্লদ্ধ যুবক ও ভিজ্ঞুক সকলের 
পরমানন্দ অনুভূত হইতে লাগিল ॥ ১৭। ১৮। ১৯॥ 

পরে বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণু মহুর্ষিগণকে তথায় আনয়ন করাইয়। 

পরমানন্দে যথাবিধি ত্ীহীদিগের পুজ। করাইলেন, তখন মহর্ষিগণ 

হরির আজ্ঞান্ুসারে বিবিধ আশীর্ঝচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন 

এবং সেই সনাতন হরির আদেসামুনারে তথায় বিবিধ মঙ্গল ধনি 

হইতে লাগিল।॥ ২৭ ॥ 

তৎপরে ভগবান্ বিষু স্বয়ং দেব দেবীগণে পরিরূত হুইয়! সেই 
বালককে শুভ অশীর্বাদ পূর্বক কন্িলেন, ছে শিব নন্দন! তুমি শিবের 
তুল্য পরমার ও জ্ঞান লাভ কর এবং তুমি আমার তুল্য টনাজিগলী 
হুইয়। সর্ঘ সিদ্ধি প্রদ(নের ঈশ্বর হণ ॥ ২১ ॥ 



১ম অ গণপতিখগ্ডম। ১১৫ 

সর্ধেষাং পুরতঃ পুজ। ভবস্থৃতি জুদুর্লভা। ২২। 

ধর্ম উবাচ। ূ 
ময়! তুল্যঃ সুধর্শিিক্ঠো৷ ভবান্ ভব সুদুর্গভঃ | 
সর্ববজ্ঞশ্চ দয় যুক্তো হরি ভক্তে। হরেঃ সমঃ | ২৩। 

মহাদেব উবাচ। 

দাতা ভব ময় তুল্যো৷ হরি ভভভিশ্চ বুদ্ধিমান 

বিদ্যাবান পুণ্যবান্ শান্তোদান্তশ্চ প্রাণবল্লভ। ২৪। 

লক্গমীরুবাঁচ। 

মম স্থিতিশ্চ গেছে তে দেহে ভবতু শাশ্বতী। 
পতিত্ততা ময়াতুল্য শান্ত কান্তা মনোহরা। ২৫। 

সরহ্বত্যুবাচ। 
ময় তুল্য! সুকবিতা৷ ধারণাশক্তিরেব চ। 
স্ম তি বির্বিবেচন! শক্তি ভরবত্বতিশয়াসুভ ॥ ২৬ ॥ 

ব্রক্ম/। আশীর্বাদ করিলেন, বৎস! তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণ 
হুউক তুমি সর্ব পৃজ্য হও এবং সর্বদেবের পূজার অগ্রে তোমার ন্ুছ্ধলভ। 
পুজ| ছউক ॥ ২২॥ 

ধর্ম আশীর্বাদ করিলেন, শিব পুত্র! তুমি আমার ন্যায় সুছুলভ 
ধর্দিষ্ঠ সর্ব দয়ীবান্ হরি পরায়ণ ও হরি তুলা হও ॥ ২৩॥ 

মহাদেব আঁশীর্ঝাদ করিলেন, প্রাণবল্পভ ! তুমি আমার তুল্য দাতা, 

. হুরিতস্ত, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান্ত পুণাবান্ং সমগ্ডুণাঘিত ও জিতেক্দ্রিয় হও ॥২৪৪ 

লক্ষমীদেবী আশীর্বাদ করিলেন, শিব নন্দন! তোমার দেছেও 
গৃছে নিত্য আমার অধিষ্ঠান থাকিবে এবং তুমি আমার তুলা পতিব্রতা 
শান্ত! মনোরম| ভার্ধা। প্রাণ্ত হইবে ॥২৫॥ 

সরম্বতী আশীর্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি আমার তুলা সুকবিতার 
ধারণাশক্ি স্মৃতি শক্তি ও অতিশয় বিবেক শক্তি প্রান্ত হও | ২৬৫ 
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সাবিক্র্যবাচ। 

বশ্সা হং বেদ জননী বেদ জ্ঞাতা ভবাচিরং | 
মন্মন্্র জপশীলশ্চ প্রবরো বেদ বাদিনাৎ ॥ ২৭ ॥ 

ভিমালয় উবাঁচ। 

প্রীকুঞ্েতি মতিঃ শশ্বহ ভক্তি ভরবতি শাশ্বতী। 
ভ্রীকুষ্ণ তূল্যে! গুণবাঁন ভব কুঞ্জ পরায়ণঃ ॥ ২৮ ॥ 

মেনকোবাচ। 

সমুদ্র তৃল্যে। গাস্তীর্ধ্যে কাম তুঁল্যশ্চ রূপবান্। 
শ্রীযুক্তঃ শ্রীপতি সমে' ধর্শে ধর্ম মমো ভব ॥ ২৯ ॥ 

বন্ুন্ধরোবাচ । 

ক্ষমাশীলে। ময়া তুল্য শরণ্যঃ র্ববরতুবান্। 
নির্ধিত্বে। বিদ্ব নিপ্বশ্চ ভব বঙ্স শুভাশ্রয়? ॥ ৩০ ॥ 

পার্বব তুযুবাচ। 

তাঁত তুল্যে৷ মহাযোগী সিদ্ধঃ সিদ্ধিপ্রদঃ শুভঃ | 
মৃত্যু্জীয়শ্চ ভগবান্ ভবত্বতি বিশারাদঃ॥ ৩১ ॥ 

সাবিত্রী বলিলেন, বস! আমি বেদ জননী আমার আশীর্বাদে 

তুমি বেদজ্ঞ মন্মন্ত্রজপশীল ও বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে ॥ ২৭ ॥ 
হিমালয় আশীর্বাদ করিলেন, বন! তোমার পরাতপর পরমাত্ম! 

শ্রারুষে নিরন্তর দৃঢ় ভান্তি উৎপন্ন হউক এবং তুমি শ্রীরুষ্ণ তুল্য গুণবান 

ও কৃঙ্ পরায়ণ হও ॥ ২৮॥ 

মেনকা আশীর্বাদ করিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র তুল্য গাস্তীর্য্য- 
শালী কামদেব তুল্য রূপৰান্ শ্রাপতি তুল্য শ্রীযুক্ত ও ধর্ম তুল্য ধর্ম 
পরারণ হও ॥২৯।॥ 

বনুদ্ধর! আশীর্বাদ করিলেন, বস! তুমি আঁমার ন্যায় ক্ষমাশীল 
শরণ সর্ব রত যুক্ত নির্বিঘ্ব বিত্বনাশন ও মঙ্গলা শ্রয় হও ॥ ৩০ ॥ 

পার্বতী আশীর্বাদ করিলেন, বৎস ! তুমি পিতৃ তুলা মৃহাঘেগী 
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ঝষয়ো মুনয়? সিদ্ধাঃ সর্ধেধু যুযুধাশিষং | 
ব্রা্ষণা বন্দিনঞ্েব যুযুজুঃ সর্ব মজলং ॥ ৩২ ॥ 
সর্ব€ংতে কথিতং বঙ্স সর্ব মঙ্গল মজলৎ। 

গণেশ জন্ম কথনং সর্ব বিদ্ব বিনাশনং ॥ ৩৩ ॥ 
ইমৎ সুমন্তরলাধ্যায়ং যঃ শৃণোতি জুসং্যতঃ। 

সর্ব্ব মঙ্গল সংযুক্ত স ভবেন্মস্তলালয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 
অপুত্তরো লভতে পুজ্র মধনে। লভতে ধনৎ। 

কূপণেো লভতে সত্ব শশ্বৎ সম্পত প্রদায়ি চ। ৩৫। 

ভার্ধ্যার্থা লে ভার্ধ্যাৎ প্রজার্থি লভতে প্রজাৎ। 
আরোগ্যং লভতে রোগী সৌভাগ্যৎ দুর্ভগ! ভবেহ। ৩৬। 
ভর পুভ্্ং নষ্$ ধনং প্রোষিতঞ্চ প্রিয়ংলভেহ। 
শোকাবি:ঃ সদানন্দং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৩৭। 

শপ পাপআসপ্প পা শাাীশপীীপি শািপাসসাটপশিশাাাতশ শিট শশা শা ০০ ০০৩৩ সি ক 

সিদ্ধ সিদ্ধি প্রদ মন্দল দাত! মৃত্যুণ্তীয় ও সর্দত্ঞান বিশারদ হও | ৩১॥ 

ইই[দিগের এই রূপ আঁশীর্বাদের পর খষি মুনি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও 

বন্দিগণ সকলেই এ বালকের এতি মঙ্গলগ্রদ আঁশীর্ষচন প্রয়োগ 

করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

হেনারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব বিষ্ব বিনাঁশন সর্ব 
মঙ্গল বিবিধ মঙ্গল জনক পবিত্র গণেশ জম্মা কীর্তন করিলাম ॥ ৩৩ ॥ 

বন! যেব্যক্তি স্ুনংযত হইয়া! এই গণেশ জম্মান্তর্গত সুমজলাধ্যাঁয় 

শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি অর্ধ মঙ্গল সংযুক্ত ও সর্ধ মঙ্গলের আধার 

হুইয়! থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

এই মঙ্গল জনক গণেশ জন্মাধ্যায় শ্রবণে অপুল্রকের পুত্র, অধনের 

ধন, কপণের সদ! সম্পত্তি দায়ক অপূর্ব সত্ব ভার্ধ্যাধর্ণর ভার্ধ্যা, গ্রজা- 
ঘরঁর প্রজা, রোগীর আরোগ্য ও অভাগাবানের সেধভাগ্য লাত হয় 

এবং মন্তুষ্য উহু শ্রবণ করিলে হৃত পুভ্রঃ নট ধন ও বহুদুরাগত প্রি 

বন্তলাভ করে আর শোকাবিষ্ট ব্যক্তি নি:সন্দেহছ জদানন্দ প্রাপ্ত 

হুইয়। থাকে ॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭॥ 
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গণেশাখ্যান শ্রবথে যত গুগ্যং লভতে নরঃ। 

তৎ ফলং লভতে নুম মধ্যায় শ্রবণে মুনে। ৩৮| 

অয মলাধ্যায়ো। যস্তগেহে চ তিষ্ঠতি। 
মদা মঙ্গল মংযুক্তঃ মভবেম্নাত্র মংশয়ঃ| ৩৯। 

যাত্রীকালে চ গুণ্যাঘে যঃ শৃণোতি সমাহিত্ঃ। 

মর্ধাভীষংম লভতে গ্রীাণেশ প্রমাদতঃ| ৪5। 

ইতি প্ীবদ্ষ বৈবর্দে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ মম্বাদে গণপি 

খণ্ডে গণেশো্ভব মঙগলং নাম দশমোইধ্যায়ঃ। 

গণেশের উপাখ্যান শ্রবণে মনুষা যেরূপ পুণ্য লাভ বরে, এই 

অধাঁয় শরবণে মানবের নিষ্চয় তদমুরূপ পুণ্য লাভ হয়। ৩। 

যাঁছার এই মঙ্গলাঁধায় বিদামান থাঁকে সেই বাতি নিশ্যয় সদ 

মঙ্গল যুক্ত হইয়! গরমানন্দে কাল যাঁপন করে| ৩১॥ 

যাত্র। কালে বা! পুগা দিনে যে বাক্তি সমাহিত চিত্তে এই গণেশ 

জমাধ্যায় শ্রবণ করেন তাহার ্রীগণেশ এমাদে নকল অতীষঈট পরিপূর্ণ 
হয় সন্দেহ নাই | ৪০ || 

ইতি শ্রীব্রক্গবৈবর্ে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি খণ্ডে 

গাণেখোভ্ভব মঙ্গল নাম দশম অধ্যায় মন্পূর্ণ। 
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নারায়ণ উবাচ | 

হরিস্তমাশিষং কৃত! রতবু সিংহাসনে বরে। 

দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সার্ঘ মুবার তত্র সংসদ্দি। ১। 
দক্ষিণে শঙ্কর স্তল্ত বামে ব্রহ্ম! প্রজাপতিঃ। 

পুরতো জগতাৎ সাক্ষী ধর্ট্মোধর্ম্মবতাৎ বরঃ॥ ২॥ 
আবাং ধর্ম সমীপে চ স্ুর্ধ্যঃ শত্রু কলানিধিঃ | 
দেবাশ্চ মুনয়ে। ব্রহ্ষন্ন ঘুঃ শৈলাঃ সুখাসনে ॥ ৩॥ 
ননর্ভ নর্তক শ্রেণী জণ্ডরন্ধ্র্ব কিন্নরাঃ। 
শ্রুতিসারং শ্রুতিস্ুখং তু্টবুঃ জ্ুতযো হররং ॥ ৪ 
এতস্টিন্নস্তরে তত্র দ্রষটং শঙ্কর নন্দনং | 
আজগাম মহাযোগী সুর্য পুত্রঃ শনৈশ্চরহ ॥ ৫ ॥ 

শাপলা । 

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! সর্ব ভূতাত্ম। সনাতন হরি শিব সত্তা 

নকে এই রূপে আশীর্বাদ করিয়। সেই নত মধো দেব ও মুনিগণের 
সহিত উৎকৃষ্ট রত্বু সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১। 

তখন তীছার দক্ষিণ ভাগে ভগবান্ শঙ্কর বাম ভাগে প্রজাপতি ব্রহ্ম 

গ পুরোভাগে ধার্মিক প্রবর জগতের সাক্ষী ধর্ম উপবিষ্ট রহ্িলেন ॥২। 
সেই ধর্ম সমীপে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম এবং জুর্সয ইন্জর 

চত্্র পর্বতাধিষ্ঠীতা দেবগন মহর্ষি মগুল ও অন্যানা দেব সমুদায় তত্তত্য 
লুখামনে মমাসীন হইলেন ॥ ৩॥ 

তখন নত্তক শ্রেণী নৃত্য ও গন্ধর্ব কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল এবং 

শ্রুতি সকল মূর্তিমান হুইয়। শ্রুতি সুখাকর শ্রুতিসাঁরে সেই দেবগীণ মধ্য- 
বন্তাঁ মনাতন নারায়ণ হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 

এই. সময়ে মহাযোগী লূর্ঘ্য পুল শটনশ্চর শিব সন্তান দর্শনার্থ তথায় 



১২০ বরক্ম বৈধর্তপুরাণম | ১১শ অ 

অত্যন্ত ন বদ্দন ইঈষন্ম,দিত লোচনঃ। 
অন্তরর্বহিঃ স্মরন কষ ক্লষৈঃকগত মানসঃ ॥ ৬ ॥ 
তপঃ ফলাশী তেজন্বী জ্বলদরমি শিখোপমঃ। 
অতীব সুন্দরঃ শ্যাম পীতাম্বর ধরং বরঃ॥ ৭॥ 
প্রণম্য বিষণ ব্রহ্ষাণং শিবং ধর্ম্মৎ রবিং সুরানৃ। 
মুনীন্দ্রান বালকং দ্রষট্ং জগাম তদনুজ্জয়া ॥ ৮ ॥ 
প্রধান দ্বার মাসাদ্য শিব তুল্য পরাক্রমৎ | 
দ্বারিণং শূল হন্তঞ্চ বিশীলাক্ষ মুবাঁচ হ।| ৯| 

শাঁনৈশ্চর উবাচ। 
শিবাজ্জয়া শিশুং দ্র্ট,ং যামি শঙ্কর কিন্কুর। 
বিষ্ট প্রমুখ দেবানাৎ মুনীনামনুরোধতঃ || ১০ | 

ং তাঁমীশয়! মীড্য পার্বতী সন্নিধিং বুধ । 

পুনর্ধামি শিশু দৃ্ট। বিষয়াসক্ত মানসঃ || ১১ 
সি 

আগমন পূর্বক তদ্টাতচিত্ত হুইয়। অতি বিনত্ বদনে ও ঈবন্সদিত লোচনে 
অন্তরে পরাহুপর পরমাত্ব! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও বহির্ভাগে তাহাকে দর্শন 

করিতে লাগিলেন । ৫1 ৬॥ 

পীতান্বরধারী শ্যাম জুন্দর সর্ধ এধান ভগবান্ ছরি জ্বলদগ্নি শিখো- 

পম ভেজন্বী শনৈশ্চরের তপোবলে তাহাকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলে 
সেই হুর্যয পুভ্ব শনৈশ্চর তাহার চরণে প্রণত হইয়া! যথাক্রমে ব্রদ্ধা শিব 

ধরন নুর্যা এবং দেব ও যুনিগণকে প্রণাঁম পুর্রবাক সেই ভগবাঁন্ হরির 

আজ্ঞান্ুসারে শিব পুর দর্শনার্থ শিব সদনাভিমুখে যাত্রা করিলেন |৭1৮॥ 

অতঃপর শটনশ্চর লাস ভবনে উত্তীর্ণ হুইয়। দেখিলেন শিব তুল্য 

পরাঁক্রম শলী বিশালাক্ষ নামক দ্বারী শুল হস্তে প্রধান দ্বারে অবস্থান 
করিতেছে, তখন শটনশ্চর তাস্াকে সম্বোধন পুর্মক কহিলেন ছে শিৰ 

কিস্কর | আমি দেবাদিদেবের অনুমতিক্রমে এবং বিষু প্রমুখ দেব ও মুনি- 

গণের অন্ুরেধে শিব সন্তান দর্শনে ও ভগবতী পার্বতী দেবীর চর্ণ বন্দন 



১১শ অ গগপতিখগ্ডষ। ১২5 

বিশালাক্ষ উকাচ। 
আজ্ঞাবহো। ম দেবানাং নাহং শঙ্কর কিকারঠ। 
দ্বারং দাতুং নশক্তোহং বিনীত্বমাতুরাজ্য়া ॥ ১২ ॥ 

ইত্যুক্তাভাস্তরত্যেত্য প্রেরয়িত্ব! শিবাঞ্জয়।। 
দো দ্বার গ্রহের্শায় চক্ষু; কোবজিয়া ততঃ 1 ১৩। 
শনি রভ্যন্তরং গত! ননাম মগ্র কন্ধরঃ | 
রত সিংহাসনস্থাঞ্চ পার্বতীং প্সিতাঁৎ মু ১৪ ॥ 
সখিভিঃ পঞ্চভি£ শশ্বৎ সেবিতাৎ শ্বেত চাঁমরৈঃ | 
সখি দতঞ্ক তান্ব লং ভুক্তবস্তীৎ ছুবাসিতং ॥ ১৫0 
বন্ছি শুদ্ধাৎশুকাধানাৎ রত ভূষণ ভূষিতীং 
পশ্যন্তী নর্তকী নৃতাৎ পুক্র বক্ষস্থল স্থিভাং ॥ ১৬॥ 

করিতে গমন করিতেছি ' বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যে পার্বভীর আরাধন] করিয়। 

জ্ঞান লাশ করিতে পারে তাহার চরণ বন্দন কর৷ আমার বাঞ্চনীয়, অত- 

এব আমি শির সন্তান দর্শন করিয়। সেই জগজ্জননীর নিকট গমন পূর্বক 
তাহার চরণ বন্দন করিব, আপনি দ্বার মুক্ত কৰুন ॥ ৯| ১০ ১১॥ 

বিশালাক্ষ শনৈশ্চরের এই অভিগ্রার় অবগত হুইয়। কহিলেন, 

প্রছেশ্বর! আমি দেবগণের আজ্ঞাবহ বা শিব কিস্কর নহি, আত্ম জন- 

নীর অনুনতি তির আমি.দ্বার পরিত্যাগ করিতে পারি ন। ॥ ১২ ৪ 
দ্বার রক্ষক বিশ লাক্ষ এই বলিয়। পুরাত্যান্তরে প্রবেশ পৃর্ধক সগবতী 

পার্ধতীর নিকট শটৈনশ্চরের অন্তি প্রায় বাক্ত করিলে তিনি দ্বার মৌচনের 
অনুমতি প্রদান করিলেন তখন এ দ্বারপাঁল শিবানীর আজ্ঞাক্রমে 

প্রজ্নাগত হয় দ্বার পরিত্যাগ পূর্বক নয়ন প্রান্তের তজ্িজ্রমে, সেই 

গুহে্খরশ নৈশ্চরকে পুর প্রবেশে ইজিত করিলেন ॥ ১৩ ॥ 
তখন শনৈশ্চর পুর মধ্যে প্রবেশ পুর্ধক পরমানন্দে নকদ্ধরে রত 

লিংহাননাধিরূঢ়া সন্থ।স্য বদন। পার্বতীর চরণে প্রণত হুইয়। দেখিলেন 

পঞ্চ সী তৎ পাঁর্থ্েউপবিষ্ট। ছুই! শ্বেত চামর বীজন পূর্বক ভীহার 

১৬ 



১২২ বরক্ম বৈবর্তপুরাণম | ১১ অ 

নতং হুর্ধয সুতং দৃষ্টা দুর্গা, সংভাষ্য সত্তবরহ। 
শুভাশিষং দদে1 তন্মৈ পু্টাতম্মঙ্গলং শুভ. ॥ ১৭ ॥ 

পার্বতুযুবাচ। 

কথমানত্রবক্রস্্ং শ্রোতু মিচ্ছামি সাংপ্রতং । 
কথ, ন পশ্য মাং সাধে বালকং ব। গ্রহেশ্বর ॥ ১৮ ॥ 

শনিরুবাচ। 
সর্ব স্বকর্মণ! সাঞ্ধি ভূঙতে তপসঃ ফলং। 
শুভাশুভঞ্চ যহ কর্ম্ম কোটি ক্পৈ নলিপ্যতে ॥ ১৯ ॥ 

কর্দমণ। জায়তে জন্ত ব্রন্দেন্দ্র সুর্য্য মন্দিরে | 
কর্ম্মণ৷ নর গেহ্ষু পশ্বাদিধু চ কর্নাণা ॥ ২০ ॥| 
কর্মাণ! নরক যাঁভি বৈকুণ্ং যাঁতি কর্ণ । 
স্বকর্ন্মণ! চ রাজেন্দ্র ভৃত্যন্তস্ত স্বক্ন্মণা ॥ ২১ ॥ 

সেব। করিতেছে, আর তিনিও বঙ্ি শুদ্ধ বস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভুবিত। 

হইয়। সখি এদত্ত সুব(সিত তাঘ্,ল চর্বণ পূর্বক পুরোভাগে নর্ভকীগণের 

নৃত্য দর্শন করিতেছেন এবং তাহার বক্ষঃস্থলে সেই সর্ধাঙগ সুন্দর সন্তান 
বিরাজমান রছিয়াছে ॥১৪। ১৫।১৬॥ 

তৎ্কাঁলে তগবতী ছ্র্গাদেবী স্্য্য পুত্র শনিকে প্রণত দেখিয়। সত্তর 

মধুর সম্তাঘণে কুশলবাত। ভিজ্ঞাস করিয়! তাহাকে আশীর্বাদ পূর্বক 

কহিলেন বন! এক্ষণে তুমি কি জনা নত শিরা হুইয়। অবস্থান করি- 

তেস্ক? গ্রহেশ্বর! আমাঁকে ব আমার পুজকে দর্শন ন! করিবার কারণ 
কি ভাঁহ! পরিজ্ঞাত হইতে আমি ইচ্ছ। করিতেছি অতএব তুমি শ্বীয়াতি- 

প্রায় আমার নিকট ব্যক্ত কর ॥ ১৭। ১৮ ॥ 

শটনম্চর কন্ছিলেন সাধি! তপস্যার ফল অনতিক্রমণীয় লকলেই 

স্ব স্ব কর্্মীন্রক্ূপ ফল ভোগ করে, জগ্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম কোটি ক্পেও 
কেছ অতিক্রম করিতে পারে না॥১৯॥ 

জননি | জীব কর্ম দ্বার! ব্রহ্মা ও চন্দ্র শুর্যের গৃছে বা মনুধ্যালয়ে 
জন্ম গ্রহণ করে অথব। কর্মাযেগে গশ্বাদি যোনিতে জীবের জন্ম হয় 8২০॥ 



১১শঅ গগপতিখণয়। ১২৩ 

কর্দাণ। সুন্দর? শঙ্বং ব্যাষি যুক্তঃ স্বকর্মমণ]। 
' কর্মণ! বিষয়ী মাত নির্লিগুশ্চ স্বকর্ধার্ণা ॥ ২২ ॥ 

কর্মমণা ধনবান লোকে দৈন্য যুভঃ স্যকর্ণণ!। 
কর্ণা সৎ কুটুম্বীচ কর্মমণা বন্ধু কন্টকঃ॥ ২৩ 
সুভার্ধ্যশ্চ সুপুত্রশ্চ সুখী শঙ্বৎ স্বকর্্মণা | 
অপুক্রকম্চ কুস্্রী বান্ধি স্্রীকম্চ স্বকর্মমাণা ॥ ২৪ ॥ 
ইতিহাসঞ্চাতি গোপ্যৎ শৃণু শঙ্কর বল্লভে। 
অকথ্য জননী নাক্ষাল্পজ্জা জনক কারণং ॥ ২৫ ॥ 
আবাল্যাড কৃষ্ণ ভক্তোহং কুষ্ঙ খ্যানৈক মানসঃ। 
ভপস্ত। সুরতঃ শশ্ব বিষমে বিরতঃ সদা ॥ ২৬ ॥ 

জীব ম্বীয় কর্ম ত্বার! নিরয়গীমী হইয়া! অশেষ যন্ত্রণ। প্রাপ্ত হয় আবার 

ক্বকর্্ যোগে ট্বকুষ্ঠ গমন করিয়া! পরম সুখ ভোগ করে, কর্ম দ্বারা জীব 
কখন রাঁজ্যেশ্বর ও কখন ব' রাজভূৃত্য হুইয়। থাকে ॥ ২১ ॥ 

মাত! স্বকর্দম বলে জীব পরম নুন্দর, কর্ম দ্বারা নিরন্তর' ব্যাধিযুক্ত, 
কর্ম দ্বারা বিষয়াসক্ত ব1 কর্ম দ্বার! বিষয়ে নিলিণু হয় ॥ ২২৪ 

ন্বকদ্ন ফলে জীব ধনবান্ জ্বকর্্ম ফলে দৈন্য গ্রস্ত কর্মযোগে সু 
কুটুম্ব সম্পন্ন ও কর্মযোগে বন্ধু কণ্টক হইয়া থাকে ॥ ২৩॥ 

স্বকর্মানুনীরে জীব মনোরম! ভার্ষা। ও স্বকর্মানুসারে সতপুজ্র প্রাপ্ত 

হয় এবং জ্বকল্মামুসারেই সর্বদ! পরম সুখে কাল যাপন করে । আর 

কর্মষোগে জীব কুসন্তান গুকুস্ত্রী লাভ করে এবং স্বকর্মা দোষেই জীব 
ভার্ধ্যা! হীন হয় ॥ ২৪॥ 

হর প্রিয়ে! জীব যে কর্ট্ের বশীভূত তত সম্বন্ধে যে অতি গোপনীয় 
পুরাতন ইতিছা'স প্রথিত আছে, সেই ছতিহান নিতান্ত লজ্জার বিষরী- 

ভূত, সুতরাং জননীর নিকট ভা! অকথ্য হইলেও আমি তাছ! বর্ণন 

করিতেছি শ্রবণ ককন ॥ ২৫॥ | 

জননি ! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিবঃ বালাাবধি সর্ধদ! 

বিষয়, বিরত হুইয়। তগঃসাধনে কুঙ ভক্তি ল।ত পূর্বক নিরঙ$র পরাৎ 
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পিতা দদে বিবাছেতু বমাধঞ্িত্ররথস্য চ1. . 
অতি তেজস্থিমী শৃশ্বৎ তপস্যা-স্ুরতা সতী ॥ ২৭॥ 
একদা সা খাতুন্সাতা সুবেশত দ্ঘৎ-বিধায়চ। 
রত্বীলঙ্কার সতযুক্ত। মুনি মানয় মোহিমধী ॥ ২৮॥ 
হরে? পাদৎ ধ্যায়মানং 'স' মাং পশ্যতুযবণচ ছ। 

মত সমীপছ অমাগত্য সম্মিত্তা লোল লোদ্গন। ॥ ২৯ ॥ 
শশাপ মাম পশ্যন্তৎ খাতু নক্টা স কোপভঃ। 
বাহা জ্ঞান বিহীনঞ্চ ধ্যনৈকভান মানসঃ ॥ ৩০ ॥ 
ন দৃষ্টাহং স্য়! মেন নষ্কুত মৃতু রদ্ষগং। 
তয় দৃষ্টঞচ ম্দ্বস্ত মুড় সর্ব্বং বিনশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 
অহঞ্চ বিরতে ধ্যানে তাম ভোষং পুরাসভি। 

শাপং মোক নমক্তা সা পশ্চাভভাপৎং ছকারহ ॥ ৩২ ॥ 

পর পরমাস্ম। দয়াময় জকুঞফ্ঞের ধ্যান করিয়। আমিতেছি ॥২৬॥ 

আমি বিবাঁহু যোগ হইলে পিতা অতি তেজস্ঘিনী তপঃ সাধন নিরত। 
সাঁধুশীল! চিত্ররথ কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন ॥ ২৭ ॥ 

একদ|। আমার সেই পতী খতু স্নানের পর বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান 
পূর্বক মনোহর বেশে মুনিজনের ষনোহু।রিণী হইয়া জঙ্থাস্থ বদনে 
আমার নিকট আগমন করিল কিন্তু তৎকালে আমি হরি চরণে নিিষ্ট- 

চেত। হুইুয়। বাহৃজ্ঞান রিহ্থীন থাকাতে তাহার প্রতি প্রীত্বিপুর্ণ দৃষ্টিপাত 
করিতে পারি নাই, তাহাতে দেই লোল লোচন! আমার এ্রতি কোঁপা- 
বিষ! হুইয়! এইকুপ শাপ এদান করিল খু! আজি আমি খতুস্থাত। 
হুইয়। তোমার নিকট াগমন করিলাম কিন্তু তুমি আমার এতি দৃষ্টিপাত 
ও আমার খতুরক্ষ। করিলে না, অতএব তুমি যে যেবস্তর প্রতি দৃ্টি- 
পাত করিবে তৎক্ষণাৎ তংসমুদায় বিনষ্ট হইবে ॥ ২৮1 ২৯1৩০ । ৩৯ & 

দেবি! অত্বরংপর আমার ধ্যান তঙ্গ হইলে আমি তাহার মন্দোরথ 

পূর্ণ করিলাম। তখন আষার সেই ভার্ধয। শাপ বৃত্তান্ত মৎ সমীপে ব্যক্ত 

চুপ বাশি ১৪০ 



.১১শ অ গণপতিখর্ডদ। ১২৫ 

তেন মাত নপশ্যামি কিছ শবচক্ফুষা । 
প ততঃ প্রকৃতি নআ্্রাস্য প্রাণি হিংস' ভয়াদহং ॥ ৩৩ ॥ 

শনৈশ্টর বচঃ শ্রত্বা “হান পার্বতী মুনে। 
উচৈঃ প্রজহন্ুঃ সর্ব! নর্তকী কিন্ত্রীগণাঁঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীব্ষবৈবর্ধে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ মন্বাদে 
গণপতি খণ্ডে শনি পার্বতী সম্বাদোনামৈকাদশোহধ্যায়ঃ। 

করিতে না পারিয়! পরিশেষে বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ 

মাতঃ! তদবধি আমি প্রাণি ছিংদ! ভয়ে ম্বচক্ষে কোন বস্ত্র দর্শন 
ন। করিয়। সর্ধাদ। অবনত মস্তকে অবস্থ্ান.করিয়। থাকি ॥ ৩৩। 

পার্বতী দেবী শটুনশ্চরের এই বাক্য অবণ করিয়। হাস্য করিলেন.এবং 

নর্ভকী ও কিন্করীগণও কলে উচ্ৈঃ্যরে হান্ত। করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীব্রক্গবৈবর্তে মহ্থাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গ্ণপতি খণ্ডে 

শনি পার্ধতী সম্বাদ নাম একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



১২৬ বন্ধ বৈধর্তপুরাণম। ১২শ অ 

দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারায়ণ উবাঁচ। 
দুর্গা তদ্ঘচনং শত্বা! সম্মার হরিমীশ্বরং | 
ঈশ্বরেচ্ছাবশীভূতং জগদেবেত্যুবাচহ ॥ ১। 
সাচ দেবী বশীভূত শনিং প্রোবাচ কৌ তুকাঁ। 

পশ্যম়াং মচ্ছিশুমিতি নিষেক? কেন বাধ্যতে ॥ ২॥ 

পার্বতী বচনং শ্রুত্বা শনির্্েনে হাদা। স্যয়ং। 
পশ্যামি কিং ন পশ্যামি পার্বতী সুভ মিত্যছো। 
যদিবানে। ময়! দুষ্ট স্তম্ভ বিস্বো। ভবেহ গ্রুবহ 1 ৩ ॥ 
ইত্যেব মুক্কা ধর্টিক্ঠো ধর্মাৎ কৃত্বাতু সাক্ষিণৎ। 
বালং দ্র্টুং মনশ্চক্রে ন বাল মাতরং শনিঃ ॥ ৪ ॥ 

নারায়ণ কছিলেন, ভগবতী ছুর্ণা দেবী তখন শনৈশ্চরের সেই বাক্য 

শ্রবণে পরাৎপর পরমাত্মা হরিকে স্মরণ করিয়া! কছিলেন . গ্রহেশ্থর ! 

লমপ্ত জগৎ ঈশ্বরেচ্ছার বশীভুত, রহিয়াছে ॥১। 

এই বলিয়। পার্ধতী দেবী স্বয়ং ঈর্বরেচ্ছার বশীভূত! হুইয়। কে তুক!- 

িষ্ট চিত্তে শটৈশ্চরকে সম্বোধন পূর্বক কছ্ছিলেন সূর্য্য পুত! অবশ্য 

স্তাবী কর্ম ফল অখগ্ডনীয়, অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্রের 

প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ২॥ 
ছরপ্রিয়। পার্ধতী এই রূপ আজ্ঞ। করিলে শনি স্বয়ং মনে মনে এইরূপ 

বিভর্ক করিতে লাগিলেন এক্ষণে আমার কর্তব্য কি? পীর্কতী পুত্রের 
পতি দৃষ্টিপাত করি কি ন1? যদি এ ধালক আমার নয়ন পথে নিপ- 

তিত হয় তাহা! হইলে নিশ্চয়ই ইহার বিয্ব হইবে। ধর্দিষ্ঠ শনৈশ্চর 

বহুক্ষণ এই রূপ বিতর্কের পর ধর্দদকে সাক্ষী করিয়া] বালককে দর্শন 

করিতে ইচ্ছা! করিলেন কিন্ত সেই জগদন্ব। মহামায়। পাঁর্জতীর প্রতি 

দৃ্টিপাতের বাঁসন। করিলেন ন|॥ ৩। ৪ 
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বিষঃ মানসঃ পুর্ণৎ শুক কণ্ঠে তালুকঃ। 
« সব্য লোচন কোণেন দদর্শচ শিশোর্ম,খং ॥ ৫॥ 

শনেশ্চ দৃ়্ি মাত্রেণ চিচ্ছেদ মন্তকৎ 'মুনে। 
চ্ষু িঁবাবয়! মাস তন্কে নআ্রাননঃ শনিঃ ॥ ৬ 
প্রতন্থেে পার্বতী ক্রোড়ে তত সর্বাজ: পরী | 
বিবেশ মন্তকং- কুষেও গর্ব! গোলোক মীগ্সিতং ॥ ৭ ॥ 
মুচ্ছ্ণং সংপ্রাপ স! দেবী বিলপ্যচ ভূশং মুহুঃ। 
মৃতাহর পৃথিব্যান্ত কৃত্বা রক্ষসি বালকং ॥ ৮ ॥ 
বিস্মিতান্তে জ্ুরাঃ মর্কে চিত্রপুভভলিকা যথ!। 

দেব্যশ্চ শৈল গন্ধ! শিবঃ কৈলাস বামিনঃ ॥ ৯ ॥ 

অতঃপর বাঁলকের দর্শন কালে শনির কণ্ঠ তন্তু এবং ওষ্ঠ শুষ্ক হুইল 
এবং তিনি নিতান্ত বিষ চিত্ত হইয়া বম নয়নের কোণে সেই শিশুর 

যুখাবপোকন করিলেন ॥ ৫॥ 

শনির দৃষ্টিপাত মাত্র পার্ধতীর সেই শিশু সন্তানের মন্তক ছিন্ন 

ছুইয়। গেল। শটনশ্চর তৎক্ষণাৎ দৃ্টি রোধ করিয়! পুনর্বধার পূর্ব 

অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 

তৎকালে পার্ধতী ক্কোডে কেবল সেই শিশুর কধিরাক্ত সর্বাজ 

অবস্থিত রহ্ছিল, তদীয় মস্তক তৎক্ষণাৎ গোলোকাগত হুইয়। অর্ধ নিয়ন! 

সনাডন রুষ্ের দেছে লীন হইয়। গেল ॥৭॥ 

তখন তগবতী পার্বতী দেবী শনির দৃ্টিপাতে সেই ছিন্ন শিরাঃ 

শিশু সন্তানকে বক্ষস্থলে ধারণ পূর্বক স্থা্থাকার রবে মৃত প্রায় হুইয়! 

ভুতলে নিপতিত হুইলেন, এবং বারংবার সকাতরে বিলাপ করিয়! 

এককালে নংজ্ঞ। শুনা হইলেন ॥ ৮॥ 

& সময়ে কৈলানমনাথ শিব সমস্ত দেব দেবী পন্ধর্ধগণ এবং পর্বতা- 

বিষ্ঠাতা পুকষ ৪ টিকলা'লবাদিগণ সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে বিল্ময়ৌৎ- 

ফুল্প লোচনে চিন্ত্পুত্তলিকাঁর ন্যায় অবস্থান কন্সিতে লগিলেন ॥ ৯॥ 



১২৮ ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণয্ । ১২শআ 

তাৰ্ সর্বান্ যুচ্ছি তান দৃক বারুহ গরুড়ং হরিঃ। 
জগাঁম পুষ্পভদ্রাৎ স উত্তরশ্যাং দিশি স্থিতাৎ | ১০ ॥ 
পুঙ্গভদ্দরী নদী তীরে দদর্শ কাননে স্থিতং | 
গজেজ্দং নিদ্দিতং তত্র শয়ানং হস্তিনী যুতহ ॥ ১১ & 

দিশ্যত্তরস্তাং শিরসং মুচ্ছিতং জুরত শ্রমাঞ্চ। 
পরিতঃ শারকান কৃত্বা পরমানন্দ মান ॥.১২ ॥ 
শীত্রং সুদর্শনে নৈব চিচ্ছেদ তচ্জিরো মুদা। 
স্থাপয়। মাস গরুড়ে রুধিবাঞং মনোহরৎ ॥ ১৩.॥ . 

গজ ছিন্নাঙ্গ বিক্ষেপাড প্রবোধ প্রাপ্য হস্তিনী। 
সাবকান্ বোধয়! মাস চাশুভং বদদতী সদ] 
র্লরোদ শাবকৈঃ সার্দাৎ সা বিলাপ্য শুচাতুরা। ॥ ১৪ ॥ 
তৃষ্টাব কমলাকান্তং ভ্রাময়ন্তৎ সুদর্শনং | 
নিষেকং খণ্ডিতং শক্তং নিষেক জনকৎ বিভূং। 

সর্ব নিয়ন্তা সর্ববান্তর্যামী দয়াময় হরে কৈলাসম্থ দেবাদি সকলকে 

মৃঙ্ছিতত জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাঁৎ গকড় পৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ব্বক উত্তর 

দিকে প্রবাঁহিণী পু্পভদ্র। নামক নদীর তীরে উপনীত হইলেন ॥ ১০ ॥ 

তগবাঁন্ হরি তথায় উপস্থিত হুইয়। দেখিলেন সেই নদীর তীরস্থ 

কানন মধ্যে এক সুরতশ্রমে জ্ঞান শুন্য গজেন্দ্র উত্তর শির1ঃ হইয়। হস্তি- 

নীর সহিত পরমানন্দে নিদ্রিত রহ্ছিয়াছে এবং তাহার শাৰকগণ চৃতুর্দিক 

বেষটন পূর্বক নিড্রিতীবস্থায় অবস্থান করিতেছে ॥ ১১। ১। 

এইক্য।পার দর্শনমাত্র ভগবান্হুরি এসম্ন মনে সুদর্শনচক্র দ্বারা 

সত্বর সেই গজেক্রের মস্তক চ্ছেদন করিয়া সেই কধিরাক্ত মনোহর গজ 

মস্তক গকড় পৃষ্ঠে সংস্থাপন করিলেন ॥ ১৩। 

তখন: গজেজের ছিন্না্গ বিক্ষেপে করিণীর নিজ্র। তঙ্গ হুইল । তৎ- 

কালে সে শীবকগণকে জাগরিত করিয়া এই অশুত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্বক 

তাহ দিশগের, সহিত আডষরে বিস্তর বিলাপ করিল ॥ ১৪ ॥ 



১২শ অ গগপরিখওয়্- ১২৯ 

নিষেক ভোগ দবতারৎ ভোগ নিষ্ভঞার কারণং | ১৫ 8 

' প্রতুস্তৎ, স্তবনাতূষ্ স্তট্মৈ বিপ্রা বরৎ দরদ । .. 
মুণ্ডান্ম গং বিনিক্ৃত্য যুযুজে হদগজান মুছা ॥ ১৬ ॥ 

জীবয়ামাঁস তং তত্র ব্রহ্ম স্ানেন ভ্রচ্মবিক | 

সর্বাজে যোজয় মা গজস্য চরণান্থজৎ। ১৭। 

তং জীবাকপ্প পর্ধ্যস্তং পরিৰারৈঃ দহ জ। 
ইত্যক্তাচ অনোধাবী কৈলাস মাজগাম সঃ ১৮। 
আগত্য পার্বভী স্কানং বালং কুত্বা স্ববক্ষমি। 

রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত! ফৌজযামাস রালকে। ১৯। 

্রন্ধ স্বরূপো ভগবান ত্রন্ধজ্তানেন লীলয়!। 
জীবনং জীরধাযাস হু কারোচ্চারণে নচ। ২০1 

পরে সেই রোকদামাঁন! করিণী কমলাকান্ত গ্তগবান হরিকে সুদর্শন 
চক্র জ্ঞমণ করাইতে দেখিয়া সাহাকে এই রূপে স্তব করিতে লাগিল 
ছে গ্রতভো ! জক্মস্তরীণ কর্মফল নিবন্ধন অবশ্যন্তাবী বিষয়কেই .নিযেক 

কছে। তুমি ভিন্ন -কেছই তাহা খণ্ডন করিতে থারে ল্লা, তুমি 
সেই নিষ়েক জনক ও নিষেক ভোগ দাঁত! বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়। ধক, 
তুমি ভিন্ত্র ভোগ নিস্তারের কারণ আর কেছই নাই, অতএব এক্ষণে আমি 
ভোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৫ ॥ 

সর্কেশ্বর ব্রদ্ষবিদ ভগবান্হরি করিণীর এইরূপ স্তিবাদে পরিতুষ্ট 
হইয়! তাহ;কে গ্ুনর্ষধর পতিলাভ্েরেরর প্রদান করিলেন। ব্র দানের 

গর তিনে ত্রশ্াক্তান বলে সানন্দচিতে সেই করিমুণ্ড হইতে.জন্য কুরি- 
মুণ্ড আকর্ষণ ও গজেজ্ের গলদেশে সংযোজন পূর্বক তাহাকে পুন- 
'জাঁবিত রূরিয়। হদীয় অর্বাঙ্জে-প্বীয় চরণ কমল বিনাস্ত করত কন্ছিলেন, 

ছে গিজেজা[ তুমি, আমার .বৃর.কপ্প পর্্যস্ত পরিবার,বৃর্গের প্লহিত 

জীবিত থাকিবে । এইরূপ বরদান করিয়। ত্বগরার ছুরি মনের -ন্যায় 
বেগে কৈলাষ ধামে গমন করিলেন ) ১৬। ১৭1১৮ ॥ 

১৭ 



১৩৪ ব্রচ্ম ধৈবর্তপুরাণমূ। ১২শ অ. 

পার্কতীং বোঁখয়িস্বাতু কত্বা! ক্রোড়েচ তং শিশুহ। 
বোধধামাসন্ডাং নাথ আখ্যাত্তিফ বিবোধকৈ। ২১। 

বিষুর্ুবাচ |. 

্রন্মাদি কীট পর্ধ্যস্তং জগদ্: ভুতৈ, ন্ব কর্মাথাং। 
ফলং বুদ্ধি স্বরূপাঁসি ত্বং ন জানামি কিং শিবে। ২২। 

কণ্প কোটি শতং ভোগ জীবিনাৎ ভহ স্বকর্মাণাং। 
উপস্থিতো ভবে শ্ব্িত্যৎ পতি যোনে? শুভাশুভং | ২৩। 
ইন্দঃ স্বকর্মণা কীট ফোনে জন্ম লভে রভি। 
কীটশ্গপি ভবেদিক্্ঃ পূর্ব্ব কর্দম ফলেন বৈ। ২৪। 
নিংহোপি মক্ষিকাং হস্ত সক্ষম গ্রাক্তনং বিনা। 

মশকে হস্তিনং হস্তং ক্ষমঃ স্ব প্রানে নচ। ২৫। 

অতঃপর সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান হরি পার্ধতীর নিকট উপনীত 

হুইয়! তদীয় সন্তানকে স্থীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্বক সেই কধির গেজ 

মস্তক তা্ার স্বদ্ধে যোভিত করিলেন এবং ব্রহ্ষজ্ঞান বলে অবলীলা ক্রমে 
ছক্কার শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাকে পুনজাঁঘিত করিলেন ॥ ১৯। ২০ ॥ 

এছইরূপে বালক পুনজাঁবিত হইলে সর্ব দিয়ন্ত। সনাতন হরি তাঁছাকে 
'ক্রোড়ে ধারণ করিয়। শোঁক সস্তগ1 পার্বতীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে 

'গ্রবোর্ধিত করত কছ্ছিলেন, শিবে ! তুমি বুদ্ধি স্বরূপ নিখিল ব্রহ্মা 

মধো ত্রক্ষাদি কীট পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী যে স্বীয় স্বীয় কর্দের ফল ভোগ 

করে ভাঙা] তোমার অবিদিত নাই ॥ ২১। ২২॥ 

দেবি! শত কোটি কণ্প পর্ধ্যন্তগু জীবগণকে গ্ৰ স্ব কর্দোর ফল ভোগ 
করিতে ছুয়। কর্দাম্ুসারেই জীব প্রত্যেক যোনিতে খন গ্রহণ করিয়। 
স্বীয় স্বীয় শুভাশুভ কার্যের ফল তৌ'গ করিয়। থাকে ॥ ২৩ ॥ 

সতি! জীব কখন কর্ণ দ্বার! ইন্্ত্ব প্রাণ্ড হয় ও কখন ব1কীট 

যোনিতে জন্ম গ্রঙ্গ করে আবার বর্থ দেবে কীট হইর়াও জীব পুনর্ধ্বার 

কর্ম ফলে হর্গরাজ্যের অধীশ্বর হয় ॥ ২৪ 

শিবে ! প্রাক্তন কর্ম দিন দিংহও মক্ষিকাঁকে বিনাশ চি গারে না, 



।১২শঅআ - গণপতিখওয়। ১৩১ 

সুখং দুঃখং ভয়ং শোক মানন্দং কর্দাগঃ ফলঃ। ? 
স্ব কর্দাণঃ সুখং হ্ম মিতরে পাপ কর্মাপঃ | ২৬৭: 
ইহৈব কর্মণোভোগঃ পরত্রচ শুভাশুভঠ। 
কর্ম্মোপার্জন যোগধ পুণ্য ক্ষেত্রধ। ভারতং | ২৭। 
কর্ণ; ফল দাতীচ রিধাত! চ বিধে রপি। | 
মৃত্যোনৃতুযুঃ কালকালে। নিষেকস্ত নিষেক কু । ২৮। 
সংহত রপি সংহর্তা পাতুঃ পাত৷ পরাৎ্পরঃ | 

গোলৌকনাথঃ আরুষঃ পরিপুর্ণতমঃ হয়ং ॥ ২৯॥ 
বয়ং যন্য কলাঃ পুংসে। ব্রহ্ম বিষ্ঞু মহেশ্বরাঃ। 

মহাবিরাড়্যদংশশ্চ ষল্লোম বিবরে অগণ্ড ॥ ৩ ॥. 

কলাংশাঃ কেপি তদ্বর্মে কলাংশাংশাশ্চ কেচন। 

চরাঁচর জগৎ সর্বং তত স্তেন বিনায়কঃ ॥ ৩১ ॥ 

আবার প্রাক্তন কর্মফলে মশকও হুত্ভীকে বিনাশ করিতে সক্ষম ছয়॥ ২৫৪ 
লুখ ছুঃখ ভয় শোক আনন্দ এই সমস্তই কর্মের ফল। জীব ঙ্গীয় 

পুণা কর্মের ফলে সুখ ও হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং পাঁপ কর্মের ফলে. শোক 
সন্তাপাদি ভোগ করিয়। থাকে ॥ ২৩॥ 

জীব ইছলোকে ও পরলোকে শুভাশুভ কার্ষ্যের ফল ভোগ করে। 
এবং এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতই কার্ষেযোপাজ্ভনের যথাযোগ্য স্থান ॥ ২৭ ্ 

পার্বতি ! যে গোলোকনাথ পরিপুর্ণতম পরাৎ্পর শ্রীল বিধির 

বিধাত। মৃত্যুর মৃতা কালের কাল অদৃষ্টের অদৃষ্ট সাধক সংস্থার কর্তার 
সংহর্তী ও পালন কর্তার পালক বলিয়। নির্দিফ আছেন, কি ক্রন্ষ! 
কি বিষু।কি মহেশ্বর আমর! সকলে ছার অংশজাত, ধাছার অংশে 

মহ্থাবিরাঁটের উদ্ভব হ্থয় এবং ধীহার লোম বিবরে নিখিল জগ অবস্থিতি 

করিতেছে সেই পরাৎপর পরক্রদ্ম পরম পুকষই সর্ধ জীবের কর্মফল 
এদাীন করিয়া থাকেন ।॥ ২৮। ২৯। ৩০ ॥ 

শিবে ! কেছ কেছ মেই কর্ম ফল দাত। পরমাত্বা জীরষের অংশী।ং- 



১৩২ র্থা বৈধর্পুযাধৃ। ১২ অ. 

প্ীবিষ্টোর্বচনৎ জুতা প্টিতৃ্টাচ পার্কসী | 
শুনং দদেচ শিশবে তং প্রথমা গাধার ॥ ৩২ ॥ 
তুষ্টাব পার্বতী তুষ্ট প্রেক্পিতা শঙ্করেণ চ1 . 
পুটাঞ্জলি মুতা ভক্ত্যা বিষ্ুং তং কমলাগতিং ॥ ৩৩ ॥ 
আশিবং মুসুজে বিষ; শিশু শিশু মাতরং 1 

দরদ! গলে বালকন্ত কৌস্তভথ, স্ব তৃষণ ॥ ৩৪ ॥ 
ব্রহ্মা! দো ব্ব মুকুটং ধর্দাস্চ রত ভূষণং। 
ক্রমেণ দেব্যে! রানি দদুঃ সর্ধে থোচিজ্ং ॥.৩৫ ॥ 
তৃষ্টীব তৎ মহাদেবশ্চাতীব হৃষ্ট মানস:। 
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈল গন্ধর্র্বাঃ সর্ধ্ব যৌধিভঃ ॥ ৩১ ॥ . 

শে কেহ কেহবাত্তীছার অংশাংশের অংশে জযুৎপন্ন ছইয়| তাহার 

গুতি ভক্তি পরাণ ছয় চরাঁচর সম্বলিত সমস্ত জগৎ তাহার অংশজাত। 

অধিক কি বদিব, তোমার এই পুত্র স্তাঙ্ছার মূর্তি ভেদ মাত্র ॥ ৩৯ । 
ভগবান বিষুণ আধ্যাত্মিক যোগে এই রূপস্তব করিলে পার্বতী পরি- 

তু! স্থইয়। সেই গদাধরকে প্রণাম পূর্বক স্বীয় পুত্রকে স্তনা পান ফরা- 
ইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

তৎপরে ভগবানু শঙ্কর পরিতুফট! পার্কতীকে সম্বোধন পূর্বক কছিলেন, 
দেবি! ভগবান বিষুণর কপার আমর! পুত্রকে পুনভরঁবিত দেখিলাম। 

অতএব তুমি এই দয়াময় হরির স্তব কর। দেবাদিদেবের এই আজ্ঞাক্রমে 

পার্বতী দেবী পরম ভক্তিযোগে কতাগ্লিপুটে সেই কমলাকান্ত দয়াময় 

ছয়ির গ্ভব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ 
তখন ভগবান বিষ পার্কভী ও তৎ পুত্রের প্রতি আশীর্বচন 

প্রয়োগ করিয়া সেই বালকের গলদেশে স্বীয় ভূষণ কৌঁস্ভমণি প্রদান 

করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 
তংকালে ব্রহ্ম! স্থীয় যুকুট, ধর্ম রত্ব ভূষণ গু দেব দেবীগণ যথাক্রমে 

িববিধ রত প্রদান পূর্বক সেই বালককে বিভুবিত করিলেন ॥ ৩৫ । 

পরে দেবাদিদেব মছাদেব পুলকিতান্তঃকরণে সর্ধ ভূভাত্ব! ভগধন, 



. ১২শ খা গণগঞ্চিষধু্থ। ১৬৩ 

দৃষটা শিবঃ শিষাটৈয বালকং মৃত জীবিত]: :.. 
" স্রাঙ্ষাগেভো দত তঙ্জ কোটি রতি মার? ৩৭7 

অশ্বীনাঞ্জ গজীনাঞ্চ সহআীি শতানিট) : 7 
বন্দিভ্যঃ অরর্দো ত্র বালকে খত জীবিতে। ৩৮ 

হিমালয়শ্চ সক ছটা ফ্নেবাশ্চ তত্রবৈ | 

দদু দর্শনানি বিপ্রেভ্যে। বঙ্গিভাঃ সর্ব যোৌঁধিতঃ1 ৩৯। 
ব্রাহ্মণান, ভোজয়ামাসি কারয়াশাস ম্গলং। 
বেদাংশ্চ পাঠীয়ামীস পরাণানি রমার্গিতিই। 8০। 
শনিং সলঙ্জিনং দৃষ্টা পার্বতী কৌ শালিনী | 

।শাঁশাপচ সভা মধ্যে প্যঙ্গহীনে। ভবেতী চ। ৪১। 

দৃষ্টা শণ্ডং শনিৎ ু র্বাই কশ্যপশ্চ বম সখা |, 
তেতি রম্টা সমূতসথ,ামুকাঃ শঙ্করালয়াৎ। ৪২। 

হরির শ্তবকরিতে লাগিলেন এবং 'অন্যানা দেবগণ গন্কব্বহাণ পর্বতা- 

ধিষ্ঠাত। পুঁকষগণ মহর্ষি মগুল ও যোধিল্গাণ 'উাছার শতিকাদে প্রবৃত্ত 

হইলেন ॥ ৩৩৬। | 

নারদ! মৃত পুত্র পুনভর্গাবিত হইলে সর গার্ধতী উভয়ে সানক্দ- 

মনে ব্রাঙ্ষণশণকে কোটি কোটি 'রত্ব এবং বব্দিগণকে সহত্র লছত অশ্ব ও 

শত শত হস্তী গ্রদান করিলেন ॥ ৩৭। ৩৮॥ 

গিরিরাজ হিমালয় দেবঙ্শণ শু সমন্ত নারীগণ শিব সন্তানকে পুন 

বিত দেখিয়! বিপ্র ও বচ্দিগণকে বিপুল'ধন রত্বাদি দান করিলেন ॥ ৩৯৪ 

রমাপতি ভগবান. হরি সেই বালকের 'কল্যাণে তথায় শ্রাহ্ষণ ভোজন 

কর1ইয়। বিবিধ মজলকার্ধা দল্পীদন বেদপডঠগু 'পুরাগপাঠ করাই লেন 8৪*। 

তখন পাণর্ধতী দেবী তথায় শনিফে লজ্জিত দেখিয়া কোপা বিচিতে 

সভ1 মধ্যে তাঁচ্াকৈ এইরূপ পাপ প্রদান ' করিলেন শনৈশ্তর ! '-তুমি 

অঙ্গ হীন হও ৪১ ॥ ও 

& সময়ে শুর্ধ্য বশ্যপ ও যম শনিকে শীপত্রস্ত দর্শনে অভি ক্রোঁধা- 



১৩৪ ্রঙ্ম বৈবর্তপুরাণম্। ১২শ অ. 

রক্তাক্ষান্তে রপ্ত মুখাঃ কোপ প্রস্ফ,রি ভাধরাঃ। 
তাং ধর্ম্মং সাক্ষিণং কৃত্বা বিঃ শস্ত মুদ্যতাঃ। ৪৩। 
্রন্ষা তান, বোখয়ামাস বিষ্ুন! প্রেরিতঃ জুরৈঃ। 
রক্তান্তাৎ পার্বতীঞ্চেব কোপ প্রস্ফুরিভাধরাং। ৪৪। 
ব্রহ্ষাণ মুচু স্তে তত্র ক্রমেণ দময়োচিত্তঃ। 
ভীরবো দেরতাঃ সর্ব মুনয়ঃ পর্বতা স্তথা। ৪৫। 

কশ্যপ উবাচ। 

দুদ'ফটোয়ং প্রাক্তনেন পত়্ী শাপেন সর্বদা 
বালং দদর্শ যত্বেন তস্ভৈষ মাতুরাজ্য়া | ৪৬। 

জীন্রধ্য উবাচ। 

তং ধর্ন্মং সাক্ষিণৎ কত্বা পুত্রন্ত মাতুরাজয়া। 

বিচিতে শঙ্করালয় হইতে গমনোদ্যত হুইয়! গাত্রোখান করিলেন 18২৫ 
তগুকালে ক্রোধে সুর্যা কশ্যপ ও যমের মুখ ও চন্ষু রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল 

এবং অধর গ্রশ্থুরিত ছইতে লাগিল । এইরূপ কোপ পুর্ণ হুইয়! তাছার! 

ধর্মকে সাক্ষী করিয়। পার্বতী ও বিষুকে শীপ প্রদানে সমুদ্যত হইলেন 4৪৩। 

তখন 'সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্ম! ভগবান্ বিষুঠুর আদেশামুসাঁরে 

দেবগণের সঙ্গিত ভ্াঙাদিগকে প্রবোধিত করিয়! ক্রোধে আর্ত নয়ন। 

প্রশ্ক,রিতাধর। পার্বমতীকে সান্তন। করিলেন ॥ ৪৪ ॥ 

তৎপর কশ্যপ সুর্য ও যম ইনার যথাক্রমে সময়োচিভ বাক্যে 

ব্রদ্জাকে লঘ্ঘোধন করিয়। কছিলেন ছে পিভাঁমছ! সমস্ত দেবযুনি ও 

গর্বভগণ ভীক, এই জন) কোন কথ ব্যক্ত করিতে গারে নাঃ ন্যাখ্য কথা 

বন্সিতে ভয়ের বিষয় কি আছে? 18৫॥ 

কশাপ কন্ছিলেন পিতামঙ্ছ! এই শইনশ্চর প্রাক্তন কর্মাযোগে পত্বীর 

জাভিশাপে সর্কাদ] ভুরদৃষট গ্রস্ত রহিয়াছ্ছে, দ্বীয় ইচ্ছাক্রমে এই শনি 

বালকের প্রতি দৃর্টিপাত ন1 করিয়া যখন মাতৃ আজ্ঞায় যন্ত পূর্বক ইছাকে 

দর্শন করিয়াছে তখন এ বিষয়ে কিরূপে ইহার অপরাধহুইতে পারে ॥৪৬॥ 



১২শ অ গণপক্িধডহ।- ১৩৫ 

মত পুভ্রোৎতি প্রযদ্েন দদর্শ পার্বতী, জু তৎ | 89। 
"| ঘথা নিরপরাধেন দত পুভ্রং 1 শশাপছহ 

' তত পুত্রস্তাজভজম্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ | ৪৮ 

ধম উবাচ। 

প্রদায় স্ব মাতা শশীপচ গ্বয়্ৎ কখং। 
বয়ং শশামঃ কো! ধর্মো জিখাংসোশ্চ বিছিংমনে | ৪৯। 

ব্রঙ্গোবাচ। 

শশাপ পার্বতী রুষ্ট স্ত্রী সবভাবাচ্ট চাপলাছ। রর 
সর্কেরষাৎ সাধনে নৈব কন মরি ধর | ৫০ (নি 
দুর্গেত্মাজ্ঞাং দত্বাচ পুত্র দর্শন হেতবে। 
কথং শীপসি নির্দোষ মতিথিং স্তদগ্হাগতৎ | ৫১। 

ূর্ঘা কছ্িলেন ব্রজ্মন্! যখন আমার পুত্র শনি ধর্মকে সাক্ষী করিয়! 

পার্বতীর আজ্ঞাব্রমে সযত্তবে তৎ পুত্রকে দর্শন করিয়াছে তখন মৎ পুর 
এ বিষয়ে কখনই অপরাধী হইতে পারে মা, অতএব যেমন নিরপন্লাধে 

পার্বতী আমার পুজ্জকে শাপ প্রদান করিয়াছেন ছদ্ধেপ ভাঙার গুজ্রেরও 

নিশ্চয় অজ ভঙ্গ ছইবে।| ৪৭। ৪৮।। 

যম কন্টিলেন পিতামছ! পার্বতী স্বয়ং শনিকে "গুজব জি 

অন্ুুমভি'দিয়। আবার ফি জনা শাপ প্রদান করিলেন, এক্ষণে ব্ামর! 

বলিতেছি যে স্িংসাঁকারীর প্রতি ছিংসায কোন অধর্জ নাই ॥ ৪৯.।। 

ভগবান, ফমলযোনি তাহাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! 

কছিলেন, সাধুগগ ! পার্বতী স্ত্রী বাব সুলভ চাপল্য দোষ শনিকে 

শাপ প্রদান করিয়াছেন, সাধুদিগের হস অপরাধ গ্রহণ করা কর্তব্য 
নক্কে। অভ্ভএব তোমর। স্বীয় মহুত্বগুণে পার্কতীকে ক্ষমা.কর ॥॥ &1। 

কশাপ কর্যা'ও .হমকে এইরূপে সাভুনা করির। ব্রহ্ষ। গার্কত্ীকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ছুর্গে! তুমি শনিকে পুত্র দর্মনের আমুঞন্তি 
এদান করিয়া আবার তোমার গৃহাগত নিরপরাধী শষ্টনষ্চরকে শাগ 



১০৬ ত্রচ্জবৈধদ্পুরাপমূ। ১২শ অ 

উত্যক্ত! শনি যাদায় বোখমি ত্বাতু পার্রনীং । 
তাং তং সমর্পণং চক্রে শাপ মোন হেততরে। ৫২। 
বভূব পার্বতী তুষ্ট! ব্রন্মণো বচনাম্মনে। . 
শান্তা বভূবুস্তে তত্র দিনেশ যষ্ব কশ্যপাঃ। ৫৩। 
উবাচ পার্বতী তত্র সন্তষ্টা তং শনৈশ্চরৎ | 
প্রশাদ্দিত! শিবেনৈৰ ব্রক্মণ। পরিসেবিতা | ৫৪। 

পার্ধতুয়রাচ। 

গ্রহরাজে। ভব শনে মদ্বরেণ হরি প্রিয়ঃ। 

“চিরজীবীচ যোগীজ্ঞো হরি ভক্তত্য.কা বিপৃৎ। ৫৫| 
অন্য প্রভৃতি নির্বিস্মে হবে৷ ভক্তি দৃরচান্ত তে 
মচ্ছাপামোৌঘতে! বস কিঞ্চিৎ খর্জো ভরিষ্যতি | ৫৬। 

ইতুযক্কা পার্বতী তুষ্ট বালং ক্ত্বাচ বক্ষসি। 
উবাঁস ফোনিতাৎ মধ্যে তন্মৈ দৃত্থা শুভাশিষং। ৫৭। 

প্রদান করিলে কেন? যাহা হউক এরূপ কার্ধা কর! তোমার কর্তর্য হয় 
মাই, এক্ষণে তুমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হও । এই বলিয়া স্তাছ'কে 

সান্তনা পূর্বক শীপ মে।চনের জন্য শনৈষ্চরকে তাহার নিকট আমর্পণ 
করিলেন 1| ৫১ । ৫২|। 

ভখন ব্রক্মার বাঁক্যে পার্ধাতী পরিতুষ্ী। হইলেন এবং যম ও 
কশ্যগেরও শাস্তি লাভ হুইল ।। ৫৩।। 

তৎকাছে ভগৰতী হুর্গা দেবী দেবাদিদের মস্থাদেৰ ও ভগবান শঙ্কর 

কতূর্ক এলাজিতা হুইয়! প্রীত.মনে শনৈশ্চরকে সম্বোধন পূর্ববর কছ্ছি- 
লেন ক্ধ্য-পুজ্-! তুমি আমার বরে চিরজীবী, যোনি শ্রেষ্ঠ ছরি পরায়ণ 
ও গ্রহুশ্রে হইয়। পরম সুখে কাল যাপন করিবে । ছরি ভক্কের বিঞদ 

কখনই নাই। আছি অবধি নির্বিগ্বে তোমার দৃঢ় হরি ভক্তি নসুপুম 

হুইবে। বহুস| আমার শাপ কখন ব্যর্থ হইবার নে, সুতরাং তন্দিমিত 

তুমি কিঞিৎ খত হইবে ॥ ৫৪1৫৫ ..৫৬| 



১২শ অ গণপন্তিধগডম। ১৩৭ 

শনি জগাম দেবানাং সমীপং হঈউ মানসঃ। 
+-* প্রণম্য ভক্ত্যা তাং ব্রহ্ষব্নম্বিকাং জগদস্থিকাং | ৫৮। 

ইতি প্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে বিস্বোপ খগ্ডনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ। 

পার্বতী পরিতুষ্টচিতে শনৈশ্চরকে এইরূপ কহিয়! চ্বীয় সন্তঃন্সকে 
বক্ষ-শ্ছলে ধারণ পুর্ধক তাহার প্রতি মঙ্গল জনক আশীর্বাদ প্রয়োগ 
করত রমণীমগুলমধ্যে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ৫৭। 

পরে শনৈশ্চর ভক্কিযোগে প্রীতিমনে জগদন্বিক। পার্বতীর চরণে 

প্রণাম করিয়। দেবগণের নিকট গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ 

ইতি শ্রীব্রহ্মইৈবর্তে মহ্থাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

বিষ্োগ খণ্ডন নান দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 

১৮৭ 



১৩৮ ঙ্নবৈবর্তপুরাণম | ১৩শ অ 

ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ? 

নারায়ণ উবাচ । 
অথ বিঃ শুভে কালে দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সহ 
পূজয়ামাস তং বালমুপহারৈরনুত্তমৈঃ| ১। 
সর্বাগ্রে তব পুজাচ ময়! দত্ত সুরোত্তম। 
সর্ব পৃজ্যন্চ যোগীন্দ্রো ভব বৎসেত্যুবাচ তং ২। 
বমালা দে তনৈ ব্হ্জ্ঞানঞচ মুভ্তিদং। 
সর্ব সিদ্ধিং প্রদায়ৈব চকারাত সমৎ হরিঃ। ৩। 
দদৌ দ্রব্যানি চারূণি চোপচারাণি যোড়শ। 
তন্নাম করণং চক্রে মুনিভিশ্ট নমং জুরৈঃ॥ ৪ ॥ 

বিদ্বেশশ্চ গণেশশ্চ হেরম্বশ্চ গজাননঃ। 

।লন্বোদর শ্চৈকদন্তঃ শূর্পকর্ণো বিনায়কঃ ॥ ৫ ॥ 
এতান্যফৌচ নামানি তচ্চকার মনাতনঃ। 
আশিষং দাঁপযামাস চালযামীস ভান্ম নীন ॥ ৬। 

নারায়ণ কছিলেন, ছে নারদ! অতঃপর ভগবান বিষণ শুভক্ষণে 

দেব ও মুনিগণের সহিত বিবিধ অতুত্তম উপহথারে মেই পার্বতী পুলের 
পৃজ] করিয়া তাহাঁকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন নুরোত্ম! আমি 

সর্ধাগ্রে তোমার পুজা বিধান করিলাম। বত্ন! তুমি আমার বরে 

যোগীজ্্র ও সর্ব পূজা হও | ১। ২॥ 

এই ঘলিয়। সর্কাশ্রয় সর্ধ বিধাতা ভগবান্ হরি বনমাল! মুক্তি পদ 
ব্হ্ষজান ও জর্ধসিদ্ধি প্রদান করিয়! তাছাঁকে আত্মতুল্য প্রভাবশালী 
করিলেন এবং দেব ও মুনিগণে পরিরৃত হুইয়। নুচাকরূপে ঘোড়শোগপ- 

চায়ে ভীহার অঙ্গন! পুর্ধক তদীয় নামকরণ করিলেন ॥ ৩। ৪1 
তৎফালে মেই সর্ধনিয়ন্তা সনাতন হরি কর্তৃক পার্বতী পুত্রের 

! 



১৩শ অ গগগতিখওয়। ১৩৯ 

সিদ্ধাসনং দদৌ ধর্মাস্তস্মৈ ব্রহ্মা কমঞ্জলুং | 
“-" শঙ্করো যোগপউঞ্চ তত্বজ্ঞানৎ সুদুল্লভৎ ॥ ৭1. 

রত সিংহাসনং শক্রঃ হুধ্যশ্চ মণি কুগুলে। 
মাণিক্যমালাৎ চন্দ্রশ্চ কুবেরশ্চ কিরীটকৎ। ৮। 
বহ্ছি শুদ্বপ্চ রসনং দদৌ। তস্মৈ হুতাশনঃ। 
রত্ুছত্রঞ্চ বরুণ বায়ু রতীজ,রীয়কৎ। ৯। 
ক্কষীরোদৌস্ভব সত্ত্ব রচিতৎ বলয়ৎ বরং। 
মঞ্জীরঞ্চাপি কেয় রং দদৌ পদ্মালয়া মুনে | ১০। 
কণ্ঠ ভূষাঞ্চ সাবিত্রী ভারতী হারমুজ্বলং । 
ক্রমেণ সর্ব দেবাশচ দেব্যশ্চ যৌতুক দদুঃ। ১১। 

 মুনয়ঃ পর্বতাশ্চৈব রত্বানি বিবিধানিচ। 
বস্ুন্ধর। দদে তস্মৈ বাহ্নায়চ মুধষিকৎ। ১২। 

বিয্লেশ গণেশ হেরম্ব গজানন লম্বোদর একদক্ত শুর্পকর্ণ ও বিনাঁয়ক এই 

আটটি নাম প্রদত্ত হইল। এইরপে নামকরণের পর তিনি তথায় সমস্ত 

মুনিমগুলকে সমানীত করিলে তাহার! তদীয় আদেশানুসাঁরে সেই 
বালককে আশীর্বাদ করিতে আ'রন্ত করিলেন ॥ ৫€।৬॥ 

তখন ধর্ম সেই গণেশকে সিদ্ধানন, ব্রহ্ম! কমগুনু, ভগবাঁন্ শঙ্কর 
যোগপউ্র ও সুুল্প ভ জ্ঞান, দেবরাজ ইন্দ্র রত সিং হাসন, সূর্য্য মণিকুগ্ডল, 

চক্র মাঁণিকা মালা, কুবের কিরীট, হুতাসন বহ্ছি শুদ্ধ উৎ্রুষ্ট বসন, বকণ 

রত্ুছত্র, ও পবনদেব- রত্তাঙ্গরীয় প্রদান করিলেন ॥৭1৮1৯॥ 

৷ ভতৎ্পরে পান্মালয়! লক্গনী ক্ষীরোদ সত্তূত উৎরুষ্ট রত্বে বিনির্দ্িত 

লুরম্য বলয় মগ্তীর ও কেয়,র ভূষণে তাহাকে বিভূষিত করিলেন ॥ ১০ ॥ 

পরে সাবিত্রী দেবী কর্তৃক কণ্ঠ ভূষণ ও সরস্বতী কর্তৃক সমুজ্ঘল হার 

এদত্ব ছইল। এইরূপে দেব দেবীগণ লকলে দেই গণেশকে বিবিধ 

যেখতুক প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ 
এই সময়ে পর্বতাধিষ্ঠাতা দেব ও মুনিগণ কর্তৃক বিবিধ রত্ব এুদত 



১৪৩ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণযব। ১৩শ অ 

ক্রমেণ দেব! দেব্যস্চ মুনয়ঃ পর্ববতাদয়ঃ | 
গন্ধর্বাঃ কিম্্রা বক্ষ মনযো। মানবা ভধা। ১৩1  +- 
নানা&বিধানি দ্রব্যাণি স্বাছুনি মধুরানি চ। 
পুজাঞ্চত্র,শ্চ তে সর্ব ভ্রমেণ ভক্তি পুর্ব্বকৎ। ১৪। 
পার্বতী জগতাং মাতা! স্মেরানন সরোরুহা। 
রত্বু সিংহাসনে পুক্ভরৎ বাসয়ামাস নারদ । ১৫। 

সর্ব তীর্ঘে দকানাঞ্চ কলসানাৎ শতে নচ। 
নাপয়ামাজ বেদেোক মন্্রেণ মুনিভিঃ সহ। 
অগ্নি শৌচে চ বসনে দে তন্মৈ সতী মুদবা। ১৬। 
গৌদাবযুদকং পাদ্যমর্থ্যৎ গজোদকেন চ। 
দুর্বাভি রক্ষিতৈঃ পুশ্পৈশ্ন্দমেন সমম্থিতং | ১৭। 
পুফরোদক মানীয় পুনরাচমনীয়কং | 
মধুপর্কং রত্বু পাব্ৈ রামবং শর্করান্বিতৎ। ১৮। 

হইল এবং বসুদ্ধর! বাহুনার্থ তাহাকে ঘৃষিক এদান করিলেন ॥ ১২। 
এইরূপে যথাক্রমে দেৰঃ দেৰী, মুনি, পর্বত, গন্ধ, কিন্নরঃ যক্ষ, ও মনু, 

মানব সকলে নানাবিধ সুন্বাঢু মনোহর দ্রব্য সকল প্রদান করিয়। ভক্তি- 
পুর্ণহ্ৃদয়ে তাহার পূজা করিলেন ॥ ১৩। ১৪ ॥ 

তখন বিকসিত1 নলিনীর ন্যায় স্থান্য বদন! জগজ্জননী পার্ধতী 

দেবী স্বীয় পুত্র গণেশকে রত সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন 1 ১৫ ॥ 
বিশ্ব বিনাঁশন গণেশদেব সেই রত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই 

দেবী মুনিগণ সমভিব্যাহারে বেদোক্ত নঙ্ক্রে শত কলন পুর্ণ তীর্থে(দকে 
স্নান করাইয়। তাহাকে বহ্ছি শুদ্ধ বজ্র যুগল পরিধান করাইলেন ॥ ১৬ 

অতঃপর তীয় পুঁজার্থ পার্বতী করুক বিবিধ উপচার পরিকল্পিত 

হুইল। তিনি যথাক্রমে গোদাবরীর জলে পরিকল্পিত পাঁদা, দর্বাঃ 

আতপতগল, পুষ্প, চন্দন ও গঙ্গোদক জমস্থিত অর্ধয সমাহ্বত 

গুষ্কর তীর্থোদকে রচিত আচমনীয়, রত্বপাত্রে শর্করা যুক্ত আলব মধুপর্ক, 



১৬শ অ গণপতিখগুয়। ১৪১ 

ল্লানীয়ং বিধ্টতৈলগ ম্বরৈর্বদ্যেন বিনির্দিতং । 
" অমুল্য রত রচিত চারুণি ভূষণানি চ। ১৯। * 

পারিজাত প্রস্থতানাৎ মাল্যানাৎ শতকানি চ। 

৷ মালভী চম্পকাদীনাং পুষ্পানি বিবিধানি চ। 
পুজা হাণি চ পত্রাঁণি তুলসী বর্জ্িতানি চ। ২০। 
| চনদনাগুরুকন্তুরী কুক্কুমানি চ সারদং। 
তব প্রদীপ নিকরং ধুপঞ্চ পরিতো দদ৷। ২১। 
তৎ প্রিয়ঞৈব নৈবেদ্যৎ তিললভূডুক পর্ববতং। 
যব গোধুম চুর্ণানাৎ পিউকানাথ, গর্ফাতং | ২২। 
পক্কান্নানাং পর্বতঞ্চ নুন্বাদু স্থুমনোহরং। 

পর্বত ন্বস্তিকানাঞ্চ স্ুন্বাদু শর্করান্থিতৎ। ২৩। 

গুড়াক্তানাঞ্চ লাজানাং পৃথুকানাঞ্চ পর্বতং। 

শাল্যন্নীনাৎ পিষ্টকানাৎ পর্বতৎ ব্যঞ্জনৈঃ সহ। 
কলসানাঞ্চ পয়সাং লক্ষাণি প্রদদো মুদা। ২৪। 
লক্ষাণি কলপানাঞ্চ দাৎ নারদ পুঁজনে। 

ধন্বন্তরি বিনির্মিত স্নানীয় বিষ্ুুতৈল, অমূল্য রত্ব রচিত জুচ।ক ভূষণ 

সমুদাঁয়, শত শত পারিজাত পুম্পের ও মালতী চম্পক প্রভৃতি কুন্গুমের 

মালা, নানা! জাতীয় পুষ্প, তুলসী ভিন্ন পৃজাহ পত্র সমুদায়, ভুরি 
পরিমাণে চন্দন অগুক কন্তরী ও কুঙ্কম, এবং ধূপ ও রত প্রদীপ 

সমুদাঁয় গণেশের চতুর্টিকে সন্িবেশিত করিয়া যথা ক্রমে তাহাকে এরদ্রান 
করিলেন ॥ ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১ ॥ 

এতস্তিম্ন সেই পার্বতী গণেশের প্রীত্যর্থ তৎ শ্রিয় নৈবেদয, [তিল 
লডডুক পর্বত, যব ও গোধুম চুর্ণ নির্মিত পিকের পর্বত, সুস্বাছু মনে! 
হুর পক্কাম্নের পর্বত, শকরান্বিত সুস্থাডু স্বস্তিক পর্বাত, গুঁড়াক্ত লাজ ও 
পৃথুক পর্বত, ব্যঞ্টীনোপেত শালার ও পিষক পর্বত এবং লক্ষ কলসপূর্ণ 
ক্ষার সানন্দমনে তীাঙ্থাকে প্রদান করিলেন ॥ ২২। ২৩। ২৪॥ 



১৪২ বক্ষ বৈবর্তৃপুরাঁণযূ। ১৩শ অ. 

মধুনাং কলমানাঞ্চ ্রিলক্ষাণি চ সগন্দরী | ২৫1 
সর্পিাৎ কলসানাঞ্চ পঞ্চ লক্ষারণি সারদৎ। দি 
দাঁড়িম্ীনাং শ্রীফলানামমংখ্যানি ফলানি চ। ২৬। 
খঙ্জা, রাঁণাং করঞ্জানাৎ জন্ব নাং বিবিধানি চ। 

আআগাঁ পনসানাঞ্চ কদলীনাঞ্চ নারদ । 
ফলানি নারিকেলনামসংখ্যানি দে মুদা। ২৭। 
অন্যানি পরিপক্কানি কাল দেশোস্ভবানি চ। 
দদৌতানি মহামায়া স্বাছ্ুনি মধুরাণিচ। ২৮। 
স্বচ্ছ সুনির্মালঞৈৈব কপূররাদি সুবাঁমিতং | 
গল্গাজলঞ্চ পীনার্থৎ পুনরাচমনীয়কং | ২৯। 

তাম্বলঞ্চ বরং রম্যৎ কপুরাদি সুবামিতং | 
সুবর্ণপাত্র শতকং পরিপূর্ণঞ্চ নারদ । ৩০। 
শৈলেশ্বরী শৈলরাঞজঃ শৈলজঃ শৈলরা'জজঃ 1 
শৈলরাজ প্রিয়ামাত্যাঃ পুপুজুঃ শৈলজাত্মবজং ॥ ৩১ ॥ 

ছেনারদ! অতঃপর শিব জুন্দরী গণেশকে লক্ষ কলস পুর্ণ দধি, 

ব্রিলক্ষ কলমপুর্ণ মধু, পঞ্চলক্ষ কলসপূর্ণ ঘত এবং অসংখ্য দাঁড়িস্ব, 

শ্রীফল, খর্জছা,রঃ করপ্ী; জন্ব, আত্ম, পনন ও নারিকেল ফল সাদরে প্রদান 

করিয়। পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ২৫ | ২৬। ২৭॥ 

পরে মহা মায়া কর্তৃক নানা কাল দেশোস্ভব বিবিধ পরিপক্ক সুন্যাছ 

সুমধুর ফল সমুদায় তদীয় প্রীতি কামনায় প্রদত্ত হইল ॥ ২৮॥ 
হর প্রিয়! এই জমুদায় বস্তু এদান করিয়। তাহার পানার্থ পুনরাচ- 

মনীয় কপুরাদি সুবাসিত ন্বচ্ছ সুনির্দল গঙ্গোদক ও শত সুবর্ণ পাত্র পুর্ণ 

কপূরাদি নুবাসিত সুরম্য উৎকৃষ্ট তাত্ব,ল প্রদান করিলেন ॥২৯। ৩০ ॥ 
এই রূপে ইশৈলরাজ হিমালয়, শৈলরাজ প্রিয়! মেনকা শৈলপুক্্রী 

পার্বতী, শৈলপুন্র মৈনাক ও শৈলরাজের প্রিয় অমাত্যগণ কলে লেই 

পার্কতী পুত্রের অচ্গন1 করিলেন ॥ ৩১ | 



১৩শ অ গণপতিখগুম। ১৪৩ 

ও” শ্রী দ্রী-জী গণশ্বরায় ব্রন্মরূপায় চাঁপরে। 
সর্ব সিদ্ধি প্রদেশায় বিস্বেশীয় নমোনমঃ ॥ ৩২ ॥ 
ইত্যমে নৈব মন্ত্রেণ দত্ব। ভ্রব্যাণি ভক্তিতঃ ৷ 
সর্ষে প্রমুদিতা স্তত্র ব্রহ্ম বিষ শিবাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 
দ্বাত্রিংশদক্ষরো! মাল। মন্ত্রোয়ং সর্বকামদঃ। 

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাৎ ফলদঃ সর্ব সিদ্ধিদূঃ ॥ ৩৪ ॥ 
পঞ্চলক্ষ জপে নৈব মন্ত্র সিদ্ধিস্ত মন্ত্িণ | 
মন্ত্র মিদ্ধির্ভবেদ্যন্ত সচ বিষুশ্চ ভারতে ॥ ৩৫ ॥ 

বিশ্বানি চ পলায়স্তে তন্নাম স্মরণে ন চ। 

মহাবান্মী মহাসিদ্ধঃ সর্ব সিদ্ধি সমন্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
বাকৃপতির্জগতাঁৎ ষাতি তন্ত সাক্ষাত সুনিশ্চিতং | 

গণপতি পৃঙ্জার এই মন্ত্র নির্দিট আছে যথ। ;--ও" শ্রী" দ্র দ্র 
গণেশ্বরায় ব্রদ্ম বূপায় চাঁপরে সর্ধ সিদ্ধি প্রদেশায় বিস্লেশায় নমোনমঃ। 

অর্থাৎ হে এভে।! তুমি থণপতি ব্রদ্ম স্বরূপ অদ্বিতীয় সর্ব সিদ্ধিদাত। 

ও বিশ্ব বিনাঁশন বলিয়! কথিত আছে, আমর! উক্ত বীজ সংযোগে 
বারংবার তেখমাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ্ 

্রন্ষা বিষণ, ও শিব প্রভৃতি দেবগণ তথায় উক্ত মন্ত্রে ভক্তি পূর্ববক 
সর্ব বিগ বিনাঁশন গণেশকে ৰিবিধ দ্রবো পুজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট 

হইলেন ॥ ৩৩। 
এঁ ছাঁত্রিশৎ অক্ষর যুক্ত মা! মন্ত্র সর্ব্ব কাঁমপ্রদ সর্ব সিদ্ধিজনক এবং 

ধর্ঘ্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ধর্গের ফল দায়ক বলিয়! নির্দিউ আছে ॥৩৪। 

এ মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করিলে সাধকের মন্ত্র সিদ্ধি হয়। মন্ত্র সিদ্ধি 

হুইলে সাধক ভারতে বিষুতুল্য হইতে পারেন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥৩৫। 
সেই সিদ্ধ মন্থাত্মীর নাম ম্মরণ মাত্র সমস্ত বিশ্ব দুরবর্তাঁ হয় এবং সেই 

মন্থাত্আা মহ! বাগী মহ! সিদ্ধ ও নর্ধঘ জিদ্ধি সমন্বিত হইয়া অতি 

লানন্দ চিত্তে গরম সুখে অনস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 



১৪৪ বহ্ধাবৈবর্তপুরাণযূ.। ১৩শ অ 

মহা কবীক্রো গুধবান্ বিদৃযাঞ্চ গুরুগুরুঃ ॥ ৩৭ ॥ 
সংপুজ্যানেন মন্ত্রেণ দেবা আনন্দ! সংপতাঃ। চু 

নান। বিধানি বাদ্যানি বাদয়ামালুরত্সবে ॥ ৩৮ ॥ 

ব্রাহ্মণান ভোজয়ামান্তুঃ কারয়ামা সুরু২্মবং | 
দদুর্দানানি তেভ্যশ্চ বন্দিভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

নারায়ণ উবাঁচ। 
অথ বিষ্ণুঃ সভা! মধ্যে সংপূজ্যৎ তং গণেশ্বরং | 
তুষ্টাৰ পরয়া ভক্ত্য সর্ধব বিস্ব বিনায়কং ॥ ৪০ ॥ 

ীবিষ্রুবাচ | 

ঈশত্বাং স্তোতৃমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ। 
নিরূপিতু মশক্তোহং মনু রূপ মন্ুহকং ॥ ৪১ ॥ 

সেই সিদ্ধ মহ্থাত্বার সন্দর্শন মাত্র নিখিল জগতের বাঁচস্পতি লঙ্জিত 

হইয়। নিশ্চয় গমন করেন | অধিক কি বলিব সেই মহ। পুকষ মন্ছ! কবীন্দর 

গুববান্ পপ্ডিতগণ প্রধান ও সকলের গুক হইয়া! এ ইজগৎ সংসার মধ্যে 

কাল যাপন করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥ 

হে নারদ! দেবগণ পরমানন্দিত হুইয়। উক্ত সর্ব সিদ্ধি প্রদ মন্ত্রে 

গণপতির পূজা করিয়। বাদকগণকে বাদিত্র বাদনে আজ্ঞা করিলেন । 

ভীহাদিগের আদেশানুলারে তেই উতৎ্সবস্থলে বিবিধ বাঁদিত্র বাদিত 

হইতে লাগিল। তংপরে তাহারা অসংখ্য ব্রাঁক্ষণ ভোজন করায়! 
সেই বিপ্রগণকে ও বিশেষতঃ স্তুতিপাঠকদিগকে প্রভুত ধন রত্বা্দি বিত- 
রণ পূর্বক মছোনব ক্রিয়। সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮। ৩৯ ॥ 

দেবর্ষে! অতঃপর ভগবান বিষণ পরম ভক্তিযোগে সেই সভামধো 

সর্ব বিশ্ব বিনাশন গতিপতির পুজ। করিয়। এইরূপে শীহ্বার স্তব করিতে 

লাশিলেন, হে এতো! তুমি নিরালম্ব নিরাকার মনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃ- 

ত্বরূাপ, আমি ভোমাকে নিরূপণ করিতে সবর্থ না হুইয়। যথাশক্কি তোমার 

স্তব করিতে বাঁসন। করিতেছি ॥ ৪* | ৪১ ॥ 



১৩. অ গখগতিথগুয। ১৪৫ 

প্রবরং সর্ব দেবানাৎ মিদ্ধানাৎ যোথিনাৎ গুরুং | 
-. জর্বস্বরূপৎ সর্বেশং জ্ঞানরাশি স্বরূপিণৎ ॥ ৪২ ॥ 

অব্যক্তমক্ষরং নিতাং সত্যমাজ্ স্বরূপিণং | 

বায়ু তুল্যাতি নির্লিপ্তৎ চাক্ষতং সর্ব সাক্ষিণং ॥ ৪৩॥ 
সংসারার্ণৰ পারে চ মায়াপোতে সুুল ভৎ। 
কর্ণধার? ব্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্র কারকৎ ॥ ৪৪ ॥ 
বরং বরেণ্যৎ বরদৎ বর দানামপীশ্বরহ | 
সিদ্ধৎ সিদ্ধি স্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধি সাধনং 8 8৫ ॥ 

ধ্যানাতিরিক্তৎ ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানা সাধ্যঞ্চ ধার্শমিকং | 
ধর্ম্ম স্বরূপৎ ধর্নাজ্ং ধর্মাধর্ম কলপ্রদৎ ॥ ৪৬ ॥ 
বীজং সংসার রৃক্ষাণামস্ক,রঞ্চ তদাশ্রয়ং | 

ভগবন্! তুমি সর্বদেব প্রধান সিদ্ধ ও যোগিগণের গুক, সর্করপী, 
সর্কেশ্বর জ্ঞানরাশি শ্বরূপ অবাক্ত, অক্ষর, নিত্য বস্ত' সতাময় ও আত্ম- 

রূপী বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়। থাক, বায়ু যেমন জগতের সর্বস্থানে সর্ব 

বন্ততে বিদামান রহিয়াছে অথচ কিছুতে লিপ্ত নহে তন্দরপ তুমি অতি 

নির্লিপ্ত ভাবে সর্ধর সর্ধ পদার্থে অবস্থান করিতেছ এই জন্য জ্ঞানিগণ 

তোমাকে নিলি গু অক্ষত ও সর্ব সাক্ষীরূপে কীর্ভন করিয়। থাকেন 18২৪৩ 

এভো। ! যে অজ্ঞানান্ধ জীবগণ মায়া পোতে আরূঢ় হুইয়। নিয়ত 

ছুস্তর সংসার সাগরে ঘৃর্ণিত হুইতেছেঃ ভাহাদিগের মধ্ো যে ব্যক্ছি 

তোমাতে ভক্তি পরায়ণ হয়, তুমি অনুগ্রহ পূর্বক সুছুলণ কর্ণধ।র 
স্বরূপ ছইয়। তীহাঁকে এই ছুম্পীর- ভবার্ণৰে পার করিয়া থাক। ৪৪। 

পুকধবর ! তুমি বরেখা, বরদাতা, বরদাতৃগণের ঈশ্বর, এবং সিম্বপুকষ 
সিদ্ধি '্ঘরূপ, সিদ্ধিদাত! ও সিদ্ধি সাধক বলিয়। নির্দিষ্ট রহছিয়ীছ। ৪৫) 

তুমি ধোয় বস্ত্র অথচ খ্যানাতিরিক্ত, ধ্যান যোগে তোমাকে প্রাপ্ত 

হওয়। যায় ন! এবং তুমি ধার্মিক, ধর্ম ক্বরূপ ধর্নাজঞ ও ধর্্মাধর্দ ফল প্রদ 

বলিয়। অতিন্থিত হুইয়াথাক। ৪৬। 

১৯ 
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স্ত্রী পুং নপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীক্দ্িয়ৎ ॥.৪৭॥ 

সর্ববাদ্যমগ্রপূজাঞ্চ সর্ব পুজ্যৎ গুণার্ণবং। 
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নিগু প্শপি ম্বেচ্ছয়! ॥ ৪৮ ॥ 

সমং প্ররুতি রূপধ, প্রাককতং প্রকতেঃ পরং। 

ত্বাং স্তোতুমক্ষমোইনন্ত সহ বদনে ন চ॥৪৯॥ 

ন ক্ষমঃ পঞ্চ বক্তু শ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ। 
সরশ্বতী ন শক্তাচ ন শক্তোহং তবস্ততে। 
ন শক্তাশ্চ চতুর্ধেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ ॥ ৫০ ॥ 

ইত্যেবং ভ্তবনং ক্ত্বা সরেশৎ সুর সংমদি। 
গুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দৎ বিররাম রমাপতিঃ ॥ ৫১ ॥।. 

জ্ঞানিগণ তোমাকে সংসার বৃক্ষের বীজ এবং তাহার অঙ্কর ও তদা- 
শ্রয় বলিয়। নির্দেশ করিয়। থাকেন । তুমি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের অগোচর 

আর স্ত্রী পুকষ নপুং সক সমস্তই তোমার রূপ ভেদ মাত্র বলিয়া! কথিত 

হইয়! থাকে। ৪৭। 
গ্ণপতে ! তুমি সকলের আদি, সর্ব পুঁজ্য ও গুণার্ণব বলিয়া! নির্দিষ্ট 

আছ, সর্ধ দেবের পুজার অগ্ডে তোমার পুজ। বিধান হইয়াছে, তুমি 
স্বভাবতঃ নিগুণ, কেৰল ্থীয় ইচ্ছান্ুসারে কখন সগুণ হও কখন বা 
নিগুগ অবস্থায় অবস্থান কর। ৪৮। 

দেব প্রবর! তুমি সর্জ সময়ে সমভাবাঁপন্ন প্রকৃতি স্বরূপ, তুমি প্রাকৃত 

বস্তু অথচ প্রতি হইতে অতীত। অনন্তদেব সহ্ুত্র বদনেও ভোমাঁর 
স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারেন ন1| ৪৯। 

ভগবান্ শঙ্কর পঞ্চমুখে ও ব্রহ্ম। চতুর্্ম,খেও তোঁমাঁর স্ততিবাঁদে এবং 
বাগ্দেবী সরস্মতীও তোমার স্তবে সক্ষম নেন আর বেদবেতা! পণ্ডিত- 

গণের কথ! দুরে থাকুক, দেবচতুষ্ঠয়ও মূর্ভিমান্ হুইয়! তোমার স্ততিবাদে 

অশক্ত হন এবং আমিও তোমার স্তবে অক্ষম হুইয়াছি। ৫০। 

কমলাপতি ভগবান বিষুণ সুরমভামধো দেবগণ সমভিব্যাহারে 
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ইদং বিষণ রুতং স্তোত্রং গণেশস্তচ ধঃ পঠেখ | 

_ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্ে ভভিযুভঃ সমাহিত? ॥ ৫২ ॥ 

তদ্বিত্ব নিশ্ং কুরুতে বিদ্বেশঃ সততৎ মুনে। 

বর্দতে সর্ব্ব কল্যাণং কল্যাণ জনকঃ সদ] ॥ ৫৩ | 

যাত্রাকালে পঠিত্বাতু যো যাতি ভক্তি পুর্ববকৎ। 

ত্য সর্বাতীক্ট মিদ্ধির্ভবত্যেব নসংশয়ঃ ॥ ৫৪॥ 

তেন দৃষ্ দুঃস্প্ৎ সুম্বপ্ন মুপজায়তে। 

কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহ পীড়াচ দারুণ | ৫৫। 

ভবেদ্বিনাশঃ শত্রণাং বন্ধ,নাঁথ বিবর্দনৎ। 

শশ্বদবিয্ন বিনাশম্চ শঙ্বৎ সম্পদ্ধিবর্ধনৎ ৷ ৫৬। 

স্থির ভবেদগ্হে লক্ষমীঃ পুত পৌন্র বিবর্দনী | 
সর্বৈশ্ব্ঘয মিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণপদৎ ভবে। ৫৭। 

দারা নি81781787887572888885- 18817787282 

নুরেম্বর গণেশের এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া মেখনাঁবলঘন করিলেন । ৫১। 

যেব্যক্তি প্রাতঃকাঁলে মধ্যাতে ও সায়ংকালে ভভ্ভিপুর্ণ হৃদয়ে সমা- 

হিত চিত্তে এই বিষুক্কত গণেশ ভ্তোত্র পাঠ করে, বিগ্ব বিশাশন গণপতি 

'র্বদা তাহার সমস্ত বিঘ্বু নউ করিয়। থাকেন এবং সেই মঙ্গল বিধাতা 

গণেশের প্রসাদে তাহার সতত সমস্ত বিষয়ে কলাণ লাত হয় । ৫২1 €৩। 

যে ব্ক্তি যাত্রীকালে ভক্তি পূর্বক এই গণেশ স্তোত্র পাঠ করিয়! 

গমন করেন তাহার সমস্ত অভীষ্ট জিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। ৫৪। 

সেই ব্যক্তি হুঃক্বপ্র দর্শন করিলে তাহা সুম্বপ্র রূপে পরিণত হয় 

কখনই তাঁর দাকণ গ্রহপীড়। উপস্থিত হয় না। ৫৫| 

সেই ব্যক্তির দমত্ত শক্র বিমাশ: বন্ধু বৃদ্ধি ও সর্বদ সমস্ত বিদ্ধ হংস 

হয় এবং তাহার নিরন্তর সম্পর্তির বদ্ধি হুইতে থাকে । ৫৬। 

সেই মঙ্থাত্বার গৃছে কমল] অচলা। হইয়! থাকেন এবং তিনি -পুন্ত 

পেধভীদি সম্পন্ন হুইয়। ইহলোকে অতুল সুখ সস্তোগ পূর্বক অস্তে 

তগবান্ বিষুর পরম ধাম লাভ করিতে পারেন। ৫৭। ও 
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ফলঞ্চাপিচ ভীর্থানাৎ যত্তভাবাৎ যন্ডবে ফ্ুবং | 
মহতাৎ সর্বদানানাং শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ। ৫৮। 

ইতি শ্রীব্রক্মবৈবর্তে মহাপুরাঁণে বিষ ক্লুতৎ 
গণেশ স্তোজং সনাপ্তৎং । 

নারদ উবাচ। 

আত স্তোত্রং গণেশস্য পুজনঞ্চ মনোছরং | 

কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি সাংপ্রতং ভব ভারণং | ১। 

নারায়ণ উবাচ। 
পুজায়াৎ জুনিবৃতীয়াৎ সভা মধ্যে শনৈশ্চরঃ। 
উবাচ বিষ্তং সর্বমেঘাং ভ্রামিতো৷ জগতাঁং গুরুং | ২। 

শনৈশ্চর উবাচ। 
সর্ব দুঃখ বিনাশায় দুঃখ প্রশমনায় চ। 
কবচং বিশ্ব নিম্বস্য বদ বেদ বিদ্বাম্বর। ৩। 

অর সেই ভাগ্যবান্ পুকষ শ্রীগণেশ প্রসাঁদে জমস্ত তীর্থ, যজ্ঞ ও মহ 
দামের ফল লাভ করিতে সক্ষম হন । ৫৮। 

ইতি প্রীব্রদ্ষ ইববর্তে মহ পুরাণে বিষ কত গণেশ ক্তোত্র সম্পর্ণ। 

নারদ কহিলেন; পরতো! গণেশের মনোহর পূজা বিধি গু স্ভোত্র 

শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ভব নিস্তার কারণ তদীয় কবচ শ্রবণ করিতে 

আমার বামন! হইতেছে, অতএব আপনি উহ! কীর্তন কৰুন। ১। 

নারায়ণ খধি কহিলেন, দেবর্ষে! গণপতির পুঁজ। সমাপন হইলে 
শনৈষ্তর জগবা,ক সর্বব্যাপী সর্কেশ্বর ভগবান্ বিষ্ুকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, ভগবন্! আপনি বেদবেতাদিগের অগ্রগণা, আমি সকলের 

ছুঃখ বিনাশ ও স্বীয় ছুংখ শান্তির জন্য বিস্ব বিনাঁশন গ্রণপতির কচ 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএৰ আপনি তাছ। আঁমার নিকট 

বিশেষ রূপে ব্যক্ত কন ॥হ।৩॥ 
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বভূবৈষাৎ বিধাদস্চ শক্তযাচ মায়য়াসহ। 
উদ্বিগ্ন মনার্থব্ কবচৎ খারয়াম্যহং। ৪। 

শথিষ্তরুবাচ 
বিনায়কম্ত কবচং জিধু লোবেযুদুর্গভং | 
স্থুগোপ্যঞ্চ পুরাণে দুর্লভঞ্চাগবেঘু চ। ৫। 
উল্তৎ কৌথুম শাখায়াং সামবেদে মনোহরং 
কবচৎ বিত্বনাথময সর্ব বিশ্ব হরং পরহ। ৬। 

রাঁজ্যৎ দেয়ং শিরে]। দেয়ং প্রাণাদেয়াশ্চ সুধ্যজ। 
এবস্ত তঞ্চ কবচৎ ন দেয়ৎ প্রাণ শঙ্কটে ৭। 
আবির্ভাব স্তিরোভাব; স্বেচ্ছয়াস্য চ মায়া 
নিত্যোয় মেরুদত্ত্চ কবচং চাস্য বহুসক। ৮। 

পুজাস্য নিত্যন্তোত্রঞ্চ কণ্পে কগ্পেতি সম্ততং । 

প্রভে৷! ইতঃ পূর্বে জগদন্বা পরমাশক্তি ছূর্গীদেবীর স্থিত সভাস্থ 
দেবাদির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত 

উদ্ধি্ন হইয়াছে সেই উদ্বেগ শান্তির জন্য আমি এ কবচ ধারণে ইচ্ছ,ক 
হুইয়াছি ইহাতে আমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ৪ ॥ 

বিষু। কহিলেন বত্স শটনম্চর ! বিশ্ব নাশন গণেশের কবচ ত্রিলোকে 
হুপ্রাপ্য, উচ্ছ। পুরাণ সমুদায় মধ্যে গোপনীয় ও আগম মধ্যে ছুলভ 
বলিয় নির্দিষ্ট আছে ॥ &॥ 

সাঁমবেদে কেধথুম শাখায় বিষ্বেশ্বর গণপতির এ মনোহর কবচ উক্ত 
আছেঃ এ পরম কবচ ধারণ করিলে জীবের সমস্ত বিশ্ব বিদুরিত হয় ॥৬ ॥ 

গ্রাণ শঙ্কট উপস্থিত হইলে এ কবচধারী পুকষ রাজ্য শির ও. প্রাঁথ 

পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, তথাপি এ কবচ প্রদান করিবে না ৭0. 

বস! ভগবান গণপতি নিতা বস্ত, ফেবল তিনি স্রেচ্ছানুসারে: 

মায়। যুক্ত হুইয়। আবিতুত ৪ তিরোভূত হুইয়। থাকেন: জ্ুভরাঁং তদীয় 
কচ নিতা বলিয়। নির্দিষ্ট আছে ॥ ৮॥ | 



১৫০ ্রক্মবৈবর্তপুরাগমূ। ১৩শ অ. 

অস্যাস্য জম্মনঃ পূর্ববং মুনয়ম্চ সিষেবিরে। ৯। 
যথা মদদবতারেষু জপ্মা বিগ্রহ ধারণং। 
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈললুতোঁদরে। ১৪। 
দ্ধ বা মুনয়ঃ মর্ধের জীবনক্তাম্চ ভারতে । 
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ অর্কে শত্রু পক্ষ বিমর্দকাঃ। ১১। 
কবচং বিভ্রতাহ মৃত্যুর্নযাতি মন্বিধিং ভিয়া। 
মায়ুর্ব্যয়ো নাশুভঞ্চ ব্রন্ধাণ্ডেন পরাজয়ঃ। ১২। 
দশ লক্ষ জপে নৈব সিদ্ধধ্। কবচং ভবে | 
যে! ভবেঙ সিদ্ধি কবচো মৃত্যু জেতুং সচক্ষমঃ | ১৩। 
অস্িদ্ধ কবচো বাগ্মী চিরজ্ীবী মহীতলে। 
সর্বত্র বিজয়ী পুজো ভবেদগী হণ মাত্রতঃ। ১৪। 
মালা মন্ত্র মিদং পুণ্য কবচঞ্চেদ মেবচ। | 

এই গণেশের পুজা এবং স্তোত্র৪ প্রতি কণ্পে নিতারূপে কথিত 

আছে। মহর্মিগণ ইহার জন্মের পুর্বাবধি নিরন্তর ইইার পৃজ| ও স্তর 

করিয়। অিতেছেন ॥ ৯॥ 
যেমন আমি অবতার কালে জম্ম গ্রহণ ও দেশ পরিগ্রহু করি তক্দ্রেপ 

এই গণপতিও শৈলমুতা ছুর্গাদেবীর উদরে জগ্ম গ্রহণ করেন ॥ ১০1 
এই গণেশ কবচ ধারণে মুনিগ্ণ ভারতে জীবনুক্ত ও দেবগণ শত্রপক্ষ 

ক্ষয়ে সক্ষম ও নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া! অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১ ॥ 
বাছার। এই কবচ ধারণ করেন মৃত্যু ভয়ে তীঁহাদিগের নিকটস্থ হইতে 

পারে ন।, তাহার! দীর্ঘায়ু হুইয়! সর্বদ শুভ ফল লাভ করিতে পারেন 

এবং ব্রহ্মাগ্ড মধো কেছই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে জমর্থ হয় ন1 ॥১২| 
দশ লক্ষ জগে এই কবচ সিদ্ধ হয়, যে বাক্তি উহাতে সিদ্ধি লাভ করে 

সে মৃত্যুকে জয় করিতে জমর্ধথ হইয়। থাকে ॥ ১৩। 
. আর অনিদ্ধ কবচ বাক্তিও এই কবচ গ্রহণ মাত্র সুবক্ত1 দীর্যজীবী বর্ঝত্র 

বিজয়ী ও সর্ধ পৃজ্য ছইয়! মহীসগুলে অবস্থান করিতে পারে ॥ ২8 



১৩শ অ গণপতিখণ্ম। ১৫১ 

বিভ্রতাৎ নর্ধ পাপানি প্রণশ্যস্তি সুনিশ্চিত | ১৫। 
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ কুম্মাণ্ড। ব্রন্ম রাক্ষলাঃ | 
ডাকিন্যো যোগিন্যশ্চৈব বেতালাদয় এবচ। ১৬। 
বাল গ্রহাগ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয় স্তথ!। 
তেধাঞ্চ শব্দ মাত্রেগ পলায়ন্তেচ ভীরবঃ| ১৭1 
আধয়ে। ব্যাধয় শ্চৈব শোকাশ্চৈব ভয়াঁবহাঃ। 
ন যান্তি সন্নিধিং তেযাঁৎ গরুড়ধ্য যথোরগাঃ। ১৮। 

খজবে গুরু ভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাঁশয়ে্। 

খলায় পরিশিষ্যায় দত্ত মৃত্যু মবাপ্পু,য়াহ। ১৯। 

[সংসার মোহনস্যাস্য কবচস্য পুজুপুতিঃ। 

বঘিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবে! লহ্বোদুরঃ ন্য়ং 
ধর্মার্থ কাম মোক্ষেধু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ। ২০। 
সর্ববেধাৎ কবচানাঞ্চ সারভূত মিদং মুনে। 

এই পবিত্র কবচ মাল! মন্ধ্রে গঠিত | যাহারা এই কবচ ধারণ করে, 

তাহাদিগের সমস্ত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়। যায় ॥ ১৫। 

এই কবচ মন্ত্রের উচ্চারণ শব্দ মাত্র ভূত, ৫প্রত, পিশাচ, কুয়া, ব্রহ্ম 

রাঁক্ষম, ডাঁকিনী, যে।গিনী, বেতাল দি, বালগ্র্। গ্রহ ও ক্ষেত্রপালাদি 

সকলে ভীত হুইয়। পলায়ন করে এবং সর্পগণ যেমন গকড় ভয়ে দূরবর্তী 
হয় তদ্রেপ ভয়ঙ্কর আঁধি ব্যাধি ও শেক সমুদায় এ মক্ষ্রোচ্চারণ মাও দুরে 

পলায়ন করিয়। থাকে ॥ ১৬। ১৭1১৮ ॥ 

সরল স্বভাব গুক তন্ত স্বীয় শিষোর ন্মিকট এই কবচ গ্রকাঁশ কর! 

কর্তবা, যে ব্যক্তি খল পর শিষাকে উহ প্রদান করে ভাহাঁকে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতে হয় ॥ ১৯॥ 

এই সংসাঁরমোহন কবচের প্রজাপতি খধষি, বহতীছন্দ ৪ ত্রহ 

লম্বোদর অধিষ্ঠাতা দেব। ধর্্মা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার বিনিয়োগ 
প্রকীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ । 



১৫২ _ ব্রহ্ধ বৈবত্বপুরাপমু। ১৩শ অ 

ও গং হত শ্রীগণেশায় স্বাহা মে পাতু মন্তকং। 
দ্বাত্রিংশ দক্ষরেো মন্ত্র ললাটং মে সদাবতু । ২১। * 
ও দ্রীং ব্লীহ গ্রং গমিতিচ সন্ততং পাতু লোচনং। 
তালুকং পাতু বিদ্বেশঃ সম্ততং ধরণীতলে। ২২। 
ও ভ্রীং প্রীং ক্লী মিতিচ সম্ততং পাতুনাসিকাহ। 
ও গৌঁং গং শুর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম। 
দন্তানি ভালুকা জিহ্বাং পাত মে যোড়শাক্ষরঃ | ২৩। 

ও" লং প্রীং লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতৃ । 

ও ব্লীং দ্রীৎ বিদ্রনাশাঁয় ম্বাহা কর্ণ, সদাবতৃ । ২৪। 
ও শ্ত্রীং গং গজাননায়েতি স্বাহ। ক্কন্ধং সদাবতু । 

ওঁ দ্রীং বিনায়কায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠৎ সদাবতু। ২৫। 
ও" ব্লীং ড্বী মিতি কল্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চ গং । 

এই কবচ সমস্ত কবচের সারভূত বলিয়! নির্দিষ্ট আছে, ও* গেং হু 
স্রীগণেশায় স্বাস্থ! এই মন্ক্র আমার মস্তক রক্ষ। ককন | আর সর্কবেষামি- 

তাঁদি পাতু মস্তক মিতান্ত দ্বািংশ দক্ষর যুক্ত মন্ত্র সর্বদ! আমার ললাট 

রক্ষা! ককন । ২১৪ 

ও“ হীং ক্লীং ছ্রীং গং এই মন্ত্র নিরন্তর আমার নেত্র রক্ষা ককন আঁর 

এই ধরাধাসে বিশ্ব বিনাশন গণেশ অর্ধদা আমার তালু রক্ষা! কৰুন ॥ ২২॥ 
৪” হীং শ্ীৎ ক্লীং এই মন্ত্র নিরগ্তর আমার নাশিক৷ রক্ষা ককন এবং 

৪” গেধং গং শূর্পকর্ণায় ত্বাহু। এই মন্ত্র কর্তৃক মামার অধর রক্ষিত ছইউক, 

আর ৪ গৌং ইত্যাদি পাত্বধরং মম এই ঝোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার দন্ত 

সমুঙ্গায় ভালু ও জিহ্বা রক্ষ। ককন ॥ ২৩॥ 

ও" লং ভ্রীং লক্বোদরায় স্বাস্৷ এই মন্ত্র সর্বদ। আমার গগুদেশ আর 

&“ক্লীং জ্্রীং বিশ্লনাশায় স্বাহ। এই মন্ত্র আমার কর্ণ রক্ষা কৰুন ॥ ২৪ 

ও" জ্রীং গং গজাননায় স্ান্ছ। এই মন্ত্র সর্বদ। আমার স্বত্ব আরও হীং 

বিনায়কায় স্বাহ। এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠ রক্ষা! ককন | ২৫ ॥ 



হি রদ এ / 

২৩ রা চিত ॥ 
ঞ 

করে পাদ ধাধা দদ। হজ, 
প্রাচ্যাৎ লম্বোদরহ পাঁভু-আরেষ্যাং বিশ্ব নায়রঃ পা 
দক্ষিণে পাত বিশ্বেশে। নৈখ্বাত্যান্ত গজীননট | ২৭1: 
পশ্চিমে পার্বতী -পুন্রো বায়ব্যাং শব্বরাসুজঃ | 
কষ্গস্যাংশশ্চোত্তরেচ পরিপূর্ণ তমসা চ। ২৮। 
এঁশান্য মেক দত্তাশ্চ হেরম্বঃ পাতু রা, ১, 
গণাধিপে। অধঃ পাত সর্ব পুজ্যন্চ সর্বত21.. ৮ -+$ 
স্প্রে জাঁগরণে টচৰ পাতৃষাং যোগিনাং গুরুঃ। ্ 1 
ইতিতে কথিতৎ বস সর্ব মন্ত্রে বিশ্রুহং!' 
সংসার মোহনং নাম কৃবচং পরমাভভু তৎ | ৩৯ |": 
শ্রীুষ্েন পুরাদততং গৌলোকে রাস মগডলে ] 
বৃদ্দাবনে' বিনীতায় মহা দিনকরাতুজ। ৩১ 
ও" ক্ীং হীং এই মন্ত্র সর্বঘদ) আমার কগ্কাল ও বক্ষঃস্থল এবং গং এই 

মন্ত্র আমার কর যুগল ও চরণ যুগল রক্ষ। ককন আর বিশ্ব বিনাঁশন কর্তৃক 
আমার সর্ধাঙ্গ রক্ষিত হউক ॥ ২৬ 

লহ্বোদর পূর্বদিকে বিষ্ব নায়ক অগ্নিকোণে বিদ্বেশ দক্ষিপরিকে সাত 
নন নৈখতে পার্বতী পুত্র পশ্চিমে শঙ্করাত্বজ বার কোণে পরিপূর্ন: 
পরাৎপর পরমাত্মা জ্রীকুষ্ণের অংশজাত পুকম উত্তরে একদস্ত ঈশানদিকে' 
ছ্রে্ উর্ধে ও সর্ব পৃজ্য গণাধিপ অগোভাগে সর্বতোভাবে আমাকে 
রক্ষা ককন এব যোগিগণের গুক স্বপ্সে জাগরণে সকল অবস্থাতেই 
আমার রক্ষণ বিধান ককন ॥ ২৭1২৮ । ২৯২ ॥ [এ 

বৎস! এই আমি সর্ব সন্ত্রাত্বক সংসার মোহ পরমা ক্র 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৩০। 

ত্য পুজ! | পুর্বে যখন আমি গোলোকধামে বন্দাবন মধুগেজ, 
রন মণ্ডল মধ্যে পরাৎুপর পরমাত্ম! দয়াময় উকফের নিকট কিলতাক্ের 
অবচ্ছান করিয়াছিলাম, ভখন ভিনি আমাকে এই কবচ প্রদান 
করিয় ছিলেন ॥ ৩১ ৪ 

নও 



১৫৯; ব্রন্মবৈধর্তপরাণম | ১৩ অ 

ময়াদতঞ্চ তৃভ্যঞ্চ ঘশ্বৈ কন্মৈ ন'গাস্যসি 1 
পরং রয়ং সর্ব পৃজ্যৎ সর্ব স্কট তারণং | ৩২1 
গুরু শভ্যর্চগ্য বিধিবশ কবচহ ধারয়েত্তযঃ। 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে :বাহে৷ সোপি বিষ্ুর্নমংশয়ঃ। ৩৩। 
অশ্বননেধ মহ্ত্রাণি বাজপেয় শতানি চ।- 
গ্রহেন্র কবচফ্যাস্য কলানার্তন্তি ক্োড়শীৎ । ৩৪। . 
ইং কবচ মস্ত্তাত্ব। যোভজেচ্ছঙ্করাত্সজং | 

শত লক্ষ 'প্রজণ্ডোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়ক2। ৩৫। 
ইতি শ্রীত্রদ্মবৈরর্তে মংসার মোহনং নাম কবচৎ। 
দত্েদৎ সুর্য পুভ্ত্রায় বিররাম সুরেশ্বরঃ। 
পরমানন্দ সংযুক্তা দেবাউচুঃ সমীপতঃ। ৩৬। 

ইতি  শ্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ স্বাদে 
গণপতি খণ্ডে গণেশ পুজাস্তব কবচ কথন নাম 

গ্রয়োদশোহ্ধ্যায়?। 

বস! এক্ষণে আমি সর্ব শঙ্কট তারণ সর্ধ পুজ্য পরমোৎকুষট এই 
কৰচ তোমাকে গরদান করিতেছি | তুমি যে কোন ব্যক্জিকে ই! প্রদান 
করিও না 1 ৩২ ॥ 
, .ম্বেব্যক্তি গুকর অঙ্গন! করিয়। বিধি পুর্ধক এই কবচ কণ্ঠে বা দক্ষিণ 

ব্হুতে ধারণ করে সে বিষ্ণু তুলা হুয় সন্দেহ মাত্র নাই । ৩৩। 
.. গ্রহেশ্বর! এই কবচ ধারণে যেরূপ ফল প্রাণ্ডি হয় সহ সহ 
অর্থমেধ ও শত শত বাঁজণেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাহার ধোড়শাংশের 
এফ ইশগ ফল'লাভ হয় না | ৩৪ ॥ ৰ 

, যেবাক্কি এই কবচ পরিজ্ঞাত ন। হুইয়! শঙ্করাত্মজ গণেশকে হজন। 
কর শর লক্ষ গণেশ মন্ত্র জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় না ॥ ৩৫ 

_.. শ্ইতি প্রীব্রক্ষটৈবর্তে সংসারমোৌহুন নীম কবচ সম্পূর্ণ । 
সুরেশ্বর তখাবান্ বিষণ, সু্ঘ্যপুভ্র শনৈষ্চরকে এই সংসার মোছন 

গণেশ কবচ প্রদান ঝরিয়। মেখনাৰলম্বন করিলে দেবগণ পরমানন্দিত 
ছই।তৎ সমীপে উপবিষ্ট হইলেন । ৩৬ ॥ রি 
ইতি হীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুর।ণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

গণেশ পুজ। স্তব কবচ কথন নাম ত্রয়োদশ অধ্যায় সপপূর্ণ 1 



নটি ॥ ৬ খ্হ্ 

নারায়ণ ৫ । ৃ 
দেব। বিষ সভায়ান্তে সর্ব প্রহউ মানসাঃ। . 
গন্ধ মুনয়ঃ ঃ শৈলাঃ পশ্যন্তঃ জু মহোঁৎসবং |, ১1 
এতত্সিননস্তরে দুর্গা স্মেরানন সরোরুহা। 
উবাচ বিষণং প্রগতা দেবেশং দেব মংসদি। ২ 

পার্বত্যুবাচ। নে 
তং পাঁভা স্বর জগতাঁৎ নাথ নাঁহুৎ জগ্ববিঃ | 
কথৎ মৎ স্বামিনো বীরধ্যৎ নামোঘং রক্ষিতৎ প্রভো। ও। 
রতি ভঙ্গে কতে দেবৈ ্রণাক্ষণ। প্রেরিত স্া॥. 
ভূষে নিপতিতং কেন দেবেন চ বিনিহভং। ৪ ॥ 
সর্ব দেবা স্বৎ পুরত স্তদন্বেষণ শীশ্বর। . 
অরাজক কথৎ যুক্ত তিষ্ঠতি ত্বয়ি রাজনি। ৫1 

ক র্যা 5 

95 

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! তত্কালে দেব গন্ধর্ব মুন্নি গুলির 

ভাঘিষ্ঠীভ1 পুকঘগণ সকলেই হর্ান্তংকরণে মেই বিষু সভভাঁতে অবস্থিত 

হুইয়। মহোৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন । ১। 
' এই'অবমরে বিকশিভ1 নলিনীর নায় অহথাস্য বদন। ভগবতী ভুর্গ- 

দেবী এ দেব সভ। মধ্যে সর্ষ দেবের ঈশ্বর ভগবান বিষুকে প্রণায' কগয! 
াঙ্গাকে স্থোধন পূর্বক কছ্ছিলেন পরতো ! আপনি সমস্ত জগতের 
স্যক্টি কর্তা, আপনার কপাতেই জমন্ত জগৎ রক্ষিত হয়। আমিন জগ. 

তের্বন্ধিভু্ভ নষ্ছি, তবে আমার ভাগ্যে বিপরীত হুইল কেন? বক্ষ 
কর্তৃক প্রেরিত দেবগণ কর্তৃক রভি তত্ব হওয়াতে আমার পাতির 
বীর্ধা ভূত্বলে নিপতিত হয়, কি জন্য আপনা কর্তৃক তাহা রক্ষিত ছল 
না? কোন দেৰ তাহ! হরণ করিলেন? সকল দেবতা আশীগীলার 



১৫ ্্থারৈসর্গুরাখয। ঠ ৪০ 

পার্বতী বচনৎ: জা প্র, জগদীশ্বরঃ | 
উবাচ দেববর্ণে চ মুনিবর্ণে চ তিষ্ঠতি। ৬। ২ ৭ 

ঞ্ীবিষঃ রুবাচ। 

দেবাঃ শৃণুত মন্বাক্যং পার্কাভী বচনং তাহ! 
শিবস্যামৌঘ বীর্ধযং যত্বৎপুর! কেন মিহতং | ৭.। 
সভাম্বানয তত ক্ষিপ্রৎ নচেহু স্ব দণ্ড মর্থতি। 

সকো রাজা ন শাস্তা যঃ প্রজা বাধ্যশ্চ পান্সিকঃ। ৮। 

বিষ্ধোস্তদ্বচমৎ আতত্বা সমালোচ্য পরস্পরং | 
উচঃ সর্ধে ক্রমেণৈব ত্রামিতাঃ পুরতে। হরেঃ। ৯। 

ব্রন্ষোবাচ। 

'তদ্বীধ্যং নিহ্তৎ যেন পুণ্য ভূমে। চ ভারতে । 
সবঞ্চিতে। ভবতৃত্ব পুণ্যাহে পুণা কর্নাণি | ১৯। 

সম্ম,খে অবস্থান করিতেছেন! অতএব আপনি ইচার অন্বেষণ ককন। 

কারণ আপনি রাজ! বিদ্যমান থাকিতে এরূপ নিতান্ত অরাজকের নায় 

কার্ধ্য হওয়া! কখনই যুক্তি যুক্ত নছে|২।৩।৪1৫। 
(জগ কর্ত। ভগব্ণন্ পার্বতী দেবীর এই বাক্য শ্রবণে হান্য করিয়া 

মুনি মণ্ডল ৪ দেব সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কন্থিলেন দেবগণ ! 

পার্কতীর বাঁকা ভোমাদিগের শ্রুতিগোৌচর হুইল, এক্ষণে আমার বাকা 

শ্রবণ কর।. পুর্বে যে কেহ অমোঘ শিব বীর্ধ্য হরণ করিয়াছ,- শীত এই 

সুভ! মধ্যে, আনয়ন কর, নতুবা সে দণ্ডার্হহইবে। যে রাজ! ধর্মতঃ 
শারম্ব কর্তা. প্রজাবর্গের আরাধা ও অপক্ষপাতী ন। হন লি, কখন 
রাচুডাশ্বর। হইতে পারেন না । ৬। ৭।৮। 

 দেবগণ সকলে তগবান্ বিষুর এই বাক্য শ্রুবণে নিতান্ত তীত হ্্ 
পরচ্গ্র এ বিধয়, আন্দোলন পূর্বক তাহার নিকট যথাক্রমে স্বীয় স্বীয় 
স্কিতয় বা করিলেন ॥ ৯৪ 5 
৷ এিহয়কঃ বক্ষ! কছিলেন, তগবন. ! লি মহাদেবের বীর্য যৎ 



১প্াঞ্ 

*ম্যবীর্ধ্যং নিহ তং যেন পুপ্য.ভূমে। চ ভার়ত্তোর ঘা. 
স্ বঞ্চিতো ভবত্বত্র সেবনে পুজনে তব | ১১:17 চা 

যম উবাচ. নি 
স বঞ্চিতো ভবততৃত্র শরণাগত্ত রক্ষণ 5 ১১ মাও 
একাদশী ব্রতে চৈব তথ্বীর্যযং- যেন নিহর্তিং? ১২ন৩ 

ই উবাঁচ। 

তত্বীর্ধ্যং মিহতিং যেন পাপিনাঁং পাপ মোটে 177 
ভবতুত্র যশোলুণ্তস্তত্পুণ্য কর্ধ্ম সম্ভতং | 5৬1 ২ 

বরুণ উবাচ। 

ভবস্বৃত্র কলে! জন্ম বর্ষেস্য ভারতে ভয়ে ।  ৮* 
শদ্রজীতক পত্ব্যাশ্চ গর্ভে তদেঘন নিহতং | 381 7 

কুবের উবাচ। 
স্থাপ্যহারী সভবতু বিশ্বীসক্পশ্চ মিত্রহা। 
সত্যত্মশ্ কুতত্মশ্চ তদীর্ধ্যৎ যেন নিহত ১৫। 

কর্তৃক ছত হইতাছে পুণ্যক্ষেত্র ভারত মধ্যে পুণ্য দিলে 'পুশা কাছা 

ঘেম বর্িতভ ছয় ॥ ১০ ॥ "১৯ 

মহ্থাদন্ধ কছিলেন প্রভে। ! আমার বীর্ধয যৎ কর্তৃক সংহত হইয়াস্ছে 
পুণ্য ভূমি ভারতে সে যেন তোমার সেবা! ও পৃ বঞ্চিত হয়-1-১১৪ 

খম কঙ্িলেন জগৎপতে ! যে শিব বীর্ধসথ্রণ টি নে রী 
একাদশী ব্রত পালনে ও শরণাঁগত রক্ষণে বিযুখ ছয় ॥ 5২. : চা? 

ইন্দ্র কস্ছিলেন, গুভো। ! যৎ কর্তৃক শঙ্করের বীর্ধয শিখি ই 

পাগিগণের পাপ মোচনে ষেযশও থু সঞ্চয় 82৮7828 

বিশু হউক ১৩॥ টি উনিই 
বকণ কছিলেন ভগবম ! যে শিব ীর্ধাপহানী হইয়াছে ঈৈ কার্ট, 

যুগে তারত ভিন্ন বর্ধে শুঁ্রে জাতকের পতীয় গর্ভে জন্য এরহনু'কফক ধ 35. 



এ উবাচ... 
পর নিট যতবতৃত্র ভারতে |. - .; ;* - 
মর ঘাভী গুরদন্ত্রোহী তত্বীর্ঘ্যং যেন নিহতং | ১৬1. 

| রুদ্রাউচুত। .. 
ন্ডে মিথ্যাবাদিন: সন্ত ভারতে পারদারিকাঁঃ। 

গুরু নিন্দারভাঃ শস্ব তদীধ্যৎ যেন নিহতং। ১৭। 
কামদেব উবাচ। 

কত্ব। প্রতিজ্ঞা যো মুড়ো ন সংপালষতে ভ্রমাু |. 
ভাজনং তন্ পাপন্ত সভবেদেঘন নিহত | ১৮। 

সর্বৈদ্যাব্চতুঃ | 
মাতৃঃ পিতৃ গুরোশ্চৈ স্ত্রী পুভ্রাণাঞ্চ পোষণে। 
ভবেতাং বঞ্চিতৌ তৌচ যাভ্যাং বীর্ধযঞ্চ নিহত ১৯। 

সর্ধেদে বাউচুঃ 
মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদাতীরো ভবত্বত্র চ ভারতে 

স্কুষের কছ্িলেন প্রভে। ! যে শিব বীর্ষ্য হরণ করিয়াছে সে ছাপা 
ধধাপছারী বিশ্বাস ঘ।তক মিত্র ছন্তা সত্য নাশক ও কৃতঘ্ন ছউক ॥ ১৫॥ 

ঈশান কহিলেন সর্কেশ্বর! যত কর্তৃক শিব বীর্ধ্য অপহ্ছত হইয়াছে 
গে ভারতে পরদ্রব্যাপহ্থারী নরঘাভী ও গুকদ্রোস্থী ছউক ॥ ১৬ ॥ 

ফদ্রেগণ কহিলেন এভো! ! যাস্থার! শিব বীর্ধয ছরণ করিয়াছে তাছার! 

ভাঁগ়তে সির়ঞ্র মিথ্যাবাদী পরদাঁর রত ও গুক লিন্দাকারী হউক ॥ 5৭ ॥ 

ফামদেব কছ্ছিলেন, ভগবন্! যে মূঢ়ু ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়! ভ্রেস 
গ্রধুষ্ তাহ! পালন না! করিয়া যে পাপগ্রন্ত হুইয়! থাকে শিন বীর্ধ্যা- 
পগক্ছারী পাপাত্বা ধেন সেই পাপে লিগ হয় (১৮৪ রি 

' জ্ত্াদা দ্বয় কছিলেন প্রভে। ! যদি আমাদিগের ৫ ০ 
গিখ খ্বীর্দা অপহৃত হইয়! থাঁকে তাহ! হইলে আমরা উভয়ে ফেল, পিতা 

ঠা ভক ও সী পুলের পৌধণে বঞ্চিত হই ॥ ১৯1 24 ও 



অপুভ্রিগো দরিদ্র 'ঘৈস্ট স্বীর্ধাধ সিহত) হব: 
দেবপত্যাউচূই। ৮ ইহ চা চাও 

তানিন্দন্ত সর্তারং গচ্ছস্ত পর পুরুষং। রা 

সম্ত বুদ্ধি বিহীনাশ্চ যানি বীর্ধযঞধ নিহতৎ। ২১ 1]. ৮ 
দেবানাঁৎ বচনং আত্বা দেবীনাঞ্চ হরিঠ খ্বয়ং | 
কর্মণাৎ সাক্ষিণং ধর্মাৎ কুর্যং চত্্রৎ হতাঁশনং। ২২। 
পবনং পৃথিবীং তোয়ৎ সন্ধে রাত্রিং দিনং মুনে। 
উবাচ জগতাং কর্তা পাতা শাস্ত! জগভয়ে? হ৩।: 

শরীবিষ্ুরুবাচ। 
দেবৈ নিহত ীর্ধ্যৎ তদেতৎ, কেন নির্ তিহ।' 
তদ্দা মোঘং ভগবতো মহেশত্য জগদগরোঃ। ২৪। 

যযঞ্চ সাক্ষিণো বিশ্বে সম্ততং সর্ব কর্মী । টা 
ুম্মাভি নির্তৎ কিন্া কিস্তু তং কর্ত মহ্থথ। ২৫। 

সমস্ত দেবগণ কহিলেন ভগবন! যাহারা শিব বীর্য হরণ করিয়াছে 

তাঁহারা ভারতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদাতা দরিদ্র ও পুভ্রহীন রা 

গ্রন্থণ ককক ॥ ২০ ॥ এনে 

দেষ পল্ধীগণ কহিলেন প্রভো ! যে টি শিববীর্যয হরণ,করি- 

যাছে তাহার! বুদ্ধি বিহীন! হউক এবং ভাহাদিগের পক্ষে আর কিরলিব 
তাঙ্বার। পতি নিন্দ ও পর পুৰকষকে আশ্রয় ককক ॥ ২১ ॥ 

জগভ্রয়ের শীস্তা 'সর্কেশ্বর ভূত ভাবন তগবান্ হরি জয়দেব দেবীর 

এই সমব্ত শপথ বাঁকা শ্রবণ করিয়। সর্ব কর্দের সাক্ষী ধর্ম গূর্যা জা জি 

পবম' পৃথিবী ললিল উভয় লন্ধ্য। রাত্রি ও দিন এই নমুদায়কে বাহার 
পূর্বক কহিলেন মহাভাগগণ ! দেবগণের শপথ শেবণে নিস্চক' বুঝলাম 

ইছারা জগপদাক, ভগবান্ মহছেশের অমোঘ বীর্ধ্য হরণ, করেন বাই, 
অতএবকে তাছ। ছরণ করিল? তোমর! বিশ্বে নিরন্তর অনত্ত কর্মের 
সাক্ষী শ্বরূপ হুইয়। অবস্থান করিতেছ? যদি তোমর1 এই কার্য রুরিয) 



১৬ ১০ 

উশ্বরস্থা বচঃ আত্ব। সভায়াৎ কস্পিতাশ্চ তে 17. 

পরস্পরং সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ পুরোহরেঃ। ২৬। 
.., জ্ীধর্দ্ম উবাচ। 

রতে, কুত্িষ্ঠতো বীধ্যৎ পপাত ররর | 

মধাজ্ঞাত মগ তঙ শঙ্করেস্ত প্রকোপতঃ।.২৭ | 
হিরা ক্ষিতিরুবাচ। . 

বীর্ঘাংবোচু মশল্তাহং ত্স্বোনযক্ষিপৎ ুরা। 
অতীব্ ুর্বমং ব্রন্মমবলা কন্ত মর্হসি। ২৮। 

অগ্নিরুবাচ | 

বীরধ্যৎ কোচ, মশল্তোহং ন্যক্ষিপং শর কাননে । 

দুর্বলন্ত জগন্নাথ কিং যশঃ কিঞ্চ পৌরুষং। ২৯। 
রি রি. 2-15558288 84882555888 

থাক বল, নতুবা. সেই শিববীর্ধ্য কিরূপ হইয়াছে তাঙ্ছার বিষয় বিস্তারিত, 

রূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর ॥ ২২ । ২৩। ২৪। ২৫ ॥ 

সর্ধ কর্মের সাক্ষী ধর্ম ও অগ্নি এভৃতি সকলে সর্বেশ্বর ভগবাঁন্ 

বিষুর এই বাক শ্রবণে সতা মধ্যে কম্পিত হইয়া পরস্পর এই বিষয় 

সরগলোচন পূর্বক ডৎ্দন্নিধানে যথাক্রমে প্ৰীয় স্বীয় অভিপ্রায় ব্ক্ত 

করিলেন ॥ ২৬। : 

, চপ্রর্দ কহিলেন ভগবন! দেব দেব রতিক্রীড়া হইতে গাত্রোথান 

মাজ গ্রকোৌপ বশতং তদীয় অমোঘ বীর্ধ্য যে বন্ুধাতলে নিপতিত ছুই- 

যাছ্িল তাহ! আর্মি পরিজ্ঞাত হুইয়াছি ॥ ২৭ ॥ 

- পৃথিবী ফছ্িলেন এভে। ! অতীব দুর্ব শিববীর্যা আমাঁতে পবা 

স্বইলে জামি তাঁছ। ধারণ করিতে না পারিয়! বন্ধিতে ক্ষেপণ করিয়া- 

ভিনায়। আনি আবজ। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষম! ককন 1 ২৮ 

;আমিদের কঙিলেদ জগৎ গ্রভে। ! ধরণী সেই ছুঃসহ শিববীর্যয আমাতে - 

নিক্ষেপ বাকল আমি তাছ। বহন করিতে সমর্থ ন! হ্ছইয়! শরবত গোলাপ 

করিকক্ছিলাম, ইছাতে থানার অকীর্তি ও অপেধকষ প্রকাশ, হইয়াছে, 

সুর্দলেরেখমধ যশ ও পে!ক্য লাত হয় ন| ॥ ₹৯॥ ৃ 
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'শারেধু পতিতং বীর্ধ্যৎ পঙ্গোঁবালো বভুবই। 
অতীব ্ দেরে বিষ ত্বরণ রেখ! নদী ভটে। ৩* 

প্রীন্ুধ্য উবাচ। 

রুদন্তৎ বালকং ৃষ্ট মগমস্তাচলৎ প্রতি | 
প্রেরিতঃ কাল চক্রেগ নিশি সংস্থাতু মক্ষমঃ। ৩১। 

চক্র উবাচ। 

রুদন্তং বালকৎ প্রাপ্য গৃহীত্ব! কত্তিকাগণঃ। 
জগাম স্বালয়ং বিষে! গচ্ছন বদরিকাশ্রমাঁ । ৩২ | 

জলমুবাচ। 
অমুরুদন্ত মানীয় স্তনৎ দত্ত! স্তনার্থিনে। 
বর্দয়ামানুরীশস্ত জুতং সুর্ধ্যাধিক প্রভৎ। ৩৩। 

সন্ব্যোবাচ। 
অধুন। কতিকানাঞ্চ ষণাৎ তত পোষ্য পুজ্রকঃ। 

বায়ু কহিলেন ভগবান! আমি যথার্থ রূপে আপনার মিকট 
বলিতেছি, ম্বর্ণ রেখা নদী.তটে শরবনে যেমন সেই শিববীর্ধয পতিত হুইল 

অমনি ভাহাতে অতীব জুন্দর এক বালক সমুৎ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ 
শুর্ধ্য দেব কন্ছিলেন, হরে! ০েই পরম সুন্দর বালক শিবৰীর্য্ে 

সপ্তাত হুইয়। রোদন করিতে লাগিল এই মাত্র দর্শন পূর্বক আমি কাল- 
চক্রে €প্ররিত হুহয়। অস্তাচলাভিমুখে গমন করিয়াছিলাম। রাত্রিষোগে 

তথায় অবস্থান করিতে পারি নাই ॥ ৩১ ॥ 

চন্দ্র কছিলেন, প্রভো।! তৎকালে রুভিকাগণ তথায় আগমন পূর্বক 
সেই বালককে রোণকদ্যমান দেখিয়া] তাঁছাঁকে গ্রহণ করত ই ানিরাঃ 

শ্রম হইতে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগত হন ॥ ৩২ 

জলাধিষ্ঠাত! দেব কছ্িলেন, কৃত্তিকাগণ.ভগবান্ শঙ্করের সেই দর্বযা- 
খিক প্রভ! সম্পন্ন স্তন্যধর্ণ রোকদামান শিশু সন্তানকে গৃহে সমানমীত 

২১ 



১৬৭ ব্রহ্ম বৈধর্বপুরাপন্। ১৪ অ 

তন্নাম চক্রুস্তাঃ প্রেম কার্তিকঞ্চেতি কৌতুকাঁৎ। ৩৪। 
রাতিরুৰাচ। 

ন চক্রুর্ধ্বালকং ভাশ্চ লোচন] নাম গোঁচরং | 
প্রাণেভ্যোপি প্রেম পাত্রং ষঃ প্রো্টীযস্ত পুক্রকঃ। ৩৫। 

দিনমুবাচ। 
যানি যানিচ বন্তুনি প্রিলোক্যে দুর্লভীমি চ৮। 
প্রশংসিতানি স্থাদুনি ভোজ্যামাস্সু রেব তং। ৩৬। 
তেঘাং তদ্বচমং আত্বা সম্তষ্টো মধুসথদূনঃ | 
তে অর্ধে হরি মিতুযুচুঃ সভায়াং হু মানসাঃ। ৩৭। 
পুক্রন্ত বার্ভাৎ সংপ্রাপ্য পার্বতী হষ্ট মানসা। 
কোটি রত্বানি বিপ্রেভ্যে। দে বহু ধনানি চ। 

করিয়া স্তন ছুপ্ী প্রদানে তাহাকে বর্ধিত করিয়াছেন ॥ ৩৩॥ 
সন্ধা! কহিলেন, জগৎ প্রতো ! অধুনা মেই বালক ষট কৃত্তিকাঁর 

পোষ্য পুত্র হইয়াছে । ভঙ্গিমিত্ত তাহারা স্বে্ছ বশতঃ পরম কৌঁতুকে 
তাছার কার্তিক নাম প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৪॥ 

রাত্রি কহিলেন, ভগবন | এক্ষণে সেই বালক কৃত্তিকাগণের প্রাণা- 
পেক্ষাও প্রিয়পাত্র হুহয়াছে, তাহা'র৷ সেই বালককে নয়নের অন্তুরাল 
করিতে পারে না। এখন সেই বালক তাহ্থাদিগের পোঁব্যপু্র, কারণ 
যাহাকে যে প্রতিপালন করে সে তাহার পুত্র স্বরপহ্থ্য় | ০৩%। 

দিনমান কথ্ছিলেন, প্রভো ! এক্ষণে কতিকাগণ দিলোক মধ্যে 
হর্মত প্রশং দিত সুন্বাহ বস্তু সমুদয় আছরণ করিয়া! সে বালককে 

, ভোঞ্জন করাইয়। থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 

এই রূপে চন্জ সুর্ধযাদি সকলে সভা! মধো ভূতভাবন তগবান্ বিষুর 
নিকট এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়। প্রীতিল/ত করিলেন এবং তাচছা- 
দিশের মুখে এই সমস্ত শৰণ করিয়। ভগখান্ মধুল্দনের পরম প্রীতি 
সমুদয় হইল । ৩৭। 
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৫ দে সর্বাণি বিপ্রেছে! বাণাংনি বিবিধানি চ। ৩৮। 
*লম্কমী নরম্বতী মেন! সাবিত্রী মর্ধ্ঘ যোধিতঃ| 
বিষুমচ দর্ব দেবাশচ ব্রাহ্মণেত্যো। দদুর্ঘং। ৩৯। 

ইতি প্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহীপুরাণে মারায়ধনারদ অন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে কার্তিক প্রবৃত্তি প্রাপ্তির্নাম চতুর্দশোইধ্যায়ঃ। 

তখন পার্বতী দেবী পুত্রের বার্থা প্রাপ্ত হুইয়। পুলকিতান্তঃকরণে 

্রান্মণগণকে কোটি রত্ব বিবিধ ধন ও রাশি রাশি বস্ত্র দান করিলেন 1৩৮। 
তৎকালে লক্ষ্মী সরগ্বতী মেনকা| সাবিত্রী ৪ অন্যানা নারীগণ এবং 

বিষ ও লমস্ত দেবগণ এ্রীতিপূর্ণমনে বি প্রগনণকে ধন দান করিলেন ॥ ৩৯ 

্? ১৬৩ 

ইতি ভরীব্রন্ষটববর্তে মপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

কার্তিক গ্রন্ততি প্রাপ্তি নাম চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



১৬৪ ব্রহ্ম বৈবর্ধপুর়াপয়্। ১৫ 

পঞ্চদশো হধ্যায়ঃ। " 

নারায়ণ উবাচ | 

পুল্রন্ত বার্তা সৎপ্রাপ্য পার্ধত্য। সহ শঙ্করঃ। 

প্রেরিতো বিষ্ুনা দেবৈ মুনিভিঃ পর্বতৈ মনে ॥ ১। 

দুতান পরস্থাপগ্ামাম মহাবল পরাক্রমান্। 

বীরভদ্রং বিশালাক্ষং শঙ্ককর্ণং কবন্ধাকং ॥ ২ ॥ 

নন্দীশ্বরং মহাকীলং বজ্তদন্ত ভগন্দরং | 

গোকামুখং দধিমুখৎ জ্বলদঘি শিখোপমত ॥ ৩) 

লক্ষর্ধ, ক্ষেত্রপালানাৎ ভূতানাঞ্চ ত্রিলক্ষকৎ। 

বেতালানাৎ চতুলষিৎ যক্ষাণাৎ পঞ্চলক্ষকং ॥ ৪ ॥ 
কুয়াগ্ডানাঞ্চতুল ন্ষৎ ত্রিলক্ষং ব্রন্মরাক্ষমাং। 

ডাকিনীনাঞ্চ লক্ষানাৎ যোগিনীনাৎ ত্রিলক্ষকৎ ॥ ৫ ॥ 

রুদ্রাংশ্চ ভৈরবাঁৎ শ্চৈব শিব তুল্য পরাক্রমান। 

অন্যাৎশ্চ বিক্ৃতাকাঁরান সংখ্যানাপি নারদ ॥ ৬॥ 

নারায়ণ-কহ্িলেন, হে নারদ! হর পার্বতী পুত্র বার্ভ। প্রাপ্ত হুইয়। 

পরম প্রীতি লাভ করিলে তগবান্ বিষ এবং দেব মুনি ও পর্বতগণ 

সকলে তাহাদিগকে পুভ্রানয়নে আদেশ করিলেন ॥ ৯॥ 

তখন ভগবন্ শঙ্কর কর্তৃক পুক্তানয়নার্৫থ মহথাবল পরাক্রান্ত দুতগণ 

প্রেরিত হইল । তিনি ক্রমে বীরভদ্র বিশাল!ক্ষ শঙ্ক, কর্ণ, কবন্ধক, নন্দী- 

শ্বরঃ মহাকাল, বজ্জদন্ত। ভগন্দরঃ গোকামুখ) অ্বলদ মিশিখার তুল্য দধিমুখ, 

নামক.দুত আর লক্ষ ক্ষেত্রপালঃ ত্রিলক্ষ ভূত, চতুর্লক্ষ বেতাল, পধ্ঃলন্ষ 

যক্ষ, চতুরলক কুয্মাণ্ড, ত্রিলক্ষ ব্রদ্মরাক্ষম, লক্ষ ডাঁকিনী, ভিলক্ষ যোগিনী 

শিব -তুল্য পরাক্রান্ত কর 9 উৈরবগণ এবং অন্যান্য বিক্ৃতাকার অসংখ্য 

সন 



১৫ আ ্ চা মা. 
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তে সর্বে শির দুকাশচ'নাসঃশনজাতা পাগয় ১৭. 
“কৃত্তিকানাঞ্চ ভবনং বেষয়ামাসুরল্মনাও ২৭87. 
দৃষ্টাতান্ কুত্তিকীঃ সর্ব ভয় বিহ্বল মানমাঃ। 
কার্তিকং কথয়ামাসুজ্ লত্তং ব্রন্ম তেজসা ॥ ৮॥ 

কত্তিকাউচুঃ। 
বস সৈন্যান্য সংখ্যানি বেউয়ামাসুরালয়ং। 
নজানীমা বয়ং কনক করালানিচ কার্তিক ॥ ৯॥ 

. কার্তিকেয় উবাঁচ। 

ভয়ং ত্যজত কল্যাণ্যে? ভয়ং কিং বে! ময়ি স্থিতে। 
দুর্নিবা্যে। নিষেকশ্চ মাতরঃ কেন বার্ধ্যাতে ॥ ১০ &. 
এতস্সি্নস্তরে তত্র সৈন্যেক্্রো নন্দিকেশ্বরঃ | 
পুরতঃ কার্তিকস্তাপি তিষ্ঠং স্তাসামুবাচহ ॥ ১১ ॥ 

নন্ষদিশ্বর উবাচ। 
ভ্রাতঃ প্রবৃতিৎ শৃণুমে মাতরশ্চ শুভাবহং। 

প্রেষিতস্থা জুরেক্দ্রস্ত সংহত শঙ্করম্ত চ॥ ১২॥ 

তশ্পরে সেই ভয়ঙ্কর শিব দুতগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক গমন 
করিয় কৃত্তিকাগণের ভবন বেষ্টন করিলেন ॥ ৭ ॥ 

তখন কৃত্তিকাগণ সেই ভীবণ মৃর্ভি দ্বতগণ কর্তৃক ন্বীয় পুরী অবকদ্ধ 
দেখিয়। ভয় বিহ্বলচিত্তে ব্রহ্ষমতেজে জাত্বলামান কার্তিকের নিটক এই 

বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্বক কছিলেন বৎস! ভীষণকার অসংখ্য সৈন্য 

আমাদিগের আলয় বেষটন করিয়াছে, তাহার] কাহার সৈন্য তাহ! 
আমর। পরিজ্ঞাত ছইভে পারি নাই ॥৮।৯॥ | 

কার্থিকেয় কহিলেন, মাতৃগণ ! আপনার! ভয় পরিত্যাগ কৰুন, 

আমি বিদ্যমানে  আপনাদিগের ভয়ের বিষয় কি আছে? অদৃষ্টীলিপি 
অখগুণীয়, কেছই .তাস্ছ। নিবারণ করিতে পারে না ॥ ১০ ॥ 

কার্ডিকেয়ঃ মাতৃগণের মহত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্য- 



১৬৯ ব্রশ্মবৈবর্তপুরাণমূ। ১৫শ লজ 

কৈলাসে বর্ধ্ষ ছেবাশ্চ ব্রজ্ধ বিষঃ শিবাদয়ত 1 
সভায়াংতে বসন্তন্চ গণেঙ্সোেতসবঅক্ষলৎ ১৩ 

শৈলেজ্জ কন্যা তং বিষুৎ জগতাং গরিপালকৎ। 

২বোধ্য কথয়ামাস তবান্বেষণ হেতুকৎ ॥ ১৪ & 

পপ্রচ্ছ দেবান্ বিষ স্তা্ ক্রমেণাঁবাপ্তি হেতবে। 
প্রত্যত্রং দদুস্তেত্ প্রত্যেকঞ্চ যথোচিতং ॥ ১৫ ॥ 

তুমত্র রুত্বিকা স্থানে কথবামাস্গুরীশ্বর | 
সর্বে ধর্মমাদয়ে! দেবা ধর্ম্মাধর্নস্ত সাক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥ 

যা বতৃব বহু ক্রীড়। পার্বতী শিবয়োঃ পুরা।, 
দৃষ্টিস্তচ স্থুরৈঃ শস্তো। বীর্য্যং ভূমো পপাতছ। 
হুনিষ্যমি ভারকাখ্যৎ সর্ব শস্ত্রং লভিব্যসি ॥ ১৭ ॥ 

বলরে ইলন্জ্র নন্দিকেশ্বর তথায় উপনীত হইয়া মাতৃগণ সমস্থিত 

কার্তিকেরকে সপ্বোধন পূর্বক কহিলেন হে ভ্রাতঃ ! কৈলাসনাথ ভখবান্ 

শঙ্কর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি মঙ্গলজনক অভিগ্রার 

ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ ককম ॥ ১১। ১২॥ 

এক্ষণে ব্রজ্ম। বিষুট শিবাদি সমস্ত দেবগণ মঙ্গলজনক গণেশোতসব 

উপলক্ষে কৈলাসধা মস্ত মতা মধো অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১৩৫ 

ভ্রাতঃ কার্তিকের! ভগবতী পার্বতী গ্েবী সেই সত! মধ্যে অধিষ্ঠিত! 

হুইয়। জগৎ পালক ভেগবান বিষ্ুুর নিকট তোমার অন্বেষণ কারণে 

তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ 

তাহাতে সনাতন বিষু তোমার প্রাণ্থির জন্য যথাক্রমে তদীয় বব- 

স্থিতির বিষয় সমস্ত দ্েবগণকে ভিজ্ঞাম! করাতে তাহার! গুত্যেকে যথো- 

চিত গ্রতুন্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৫॥ 

তৎপরে ধর্্মাধর্ত্ের সাক্ষী ধর্দ্দ ও চত্জ স্ুর্ধ্যাদি দেবগণ তথ্সন্নলিধানে 

কুত্তিকাগণের নিকট তোমার ক্মবস্থিতিয় বিষয় কীর্ভন করিলেন ॥ ১৩॥ 

পুর্বে ছর পার্বতী নির্জনে ক্রৌড়ার় এ্রতত হওয়াতে শিবৰীর্ধয তৃতলে 



১৫শ্অ .. শগণপতিখতথাত ১৬৭ 

পুভস্তুং বিশ্ব হর্স শোগুজ্চ সন্জাহরিনত 
'নামিং গুপ্তৎ ফথা শত খকরৃক্ষঃ ঘকোটয়ে বী ১৯ | 
দীপ্তিমাৎ স্বপ্চ বিশ্বেতু তাঁসাং গেহ্ধে শেশভনে 1 

যথা পতনম্মহাকুপে দ্বিজ রাক্জো ন রাজতে.( ১৯ ॥ 
করোধি জগদালোকং নাচ্ছন্ত্রোন্ান্গ তেজম]। 

যথ' সুর্য্যঃ করাচ্ছন্নো নভবেম্মানবস্ত চ 1 ২০ ॥ 
বিষ্ট ্তপ্চ জগদ্বযাপী তাগাং ব্যাপ্যোসি সাস্তব। 
যথ। ন কেধাং ব্যাপ্যঞ্চ তঙ সর্ধং ব্যাপক নভঃ ॥২১॥ 

যোগীক্দ্রোনানুলিগুস্্ ভোগাচেৎ পরিপোষণে। 
নৈব লিপ্ত! যথাত্মাচ কর্মাভোগেষু জীবিনাং ॥ ২২ ॥& 

পতিত হয়ঃ এই ব্যাপার দেবগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই শিববীর্যো 

তোমার জম্ম হইয়া. তুমি সর্ব শত্ত্র বিশারদ হুছয়! ভয়ঙ্কর ভারকানসুরকে 

বিনাশ করিবে ॥ ১৭ ॥ 

ভ্রাতঃ | তুমি বিশ্বসংহ্র্ত ভগবান শুলপাণির পুজ্রঃ এই কত্তিকাগণ 

তোমাকে গ্রোপন করিতে কি রূপ সমর্থা হইবেন? শুষ্ক বৃক্ষ স্বীয় 

কোটরে কি অগ্সিকে গোপন করিতে পারে ॥ ১৮॥ 

মহু। কুপে পতিত হইলে যেমন চজ্দের শোত। কিছুমাত্র থাকে না, 

তদ্ধেপ তুমি সমস্ত বিশ্ব মধো দীন্তিমান্ হুইয়। ইহা দিগের গৃছে কি রূপে 

শোভমান হইবে? ॥ ১৯ 

সআ্বাতঃ! তুমি স্বীয় অঙ্গ জোতিতে ডগৎ আলোকিত করিতেছ, 

কেছ তোমার দীপ্তি আচ্ছন্ন করিতে পারে ন, হুর্যা দেখ কি মানবের 

করে সযাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারেন ? ॥ ২০ ॥ 

তুমি জগন্বাপী বিজু স্বরূপ | যেমন আকাশ সর্বব্যাপী কোন পা" 

এের সন্বদ্ধে কখন ব্যাপ্য হইতে পারে না, তদ্ধেপ তুমি অগন্থ্যাঁপী হইয়া 
কি রূপে কেবল এই কৃতিকাগণ সন্বদ্ধে ব্যাপ্য হইবে ॥ ২৯৪ 

জোতঃ! তুমি যোগি শ্রেষ্ঠ, যেমন জীব সমস্ত কর্মের ভোগী, আত। 



১৬৮ রঙ্গ বৈষস্পুরাণসব। ১৫র্শ অ 

বিশ্বাধার স্মীশশ্চ মামৃতে সস্তবেত স্থিতি | 
সাগরস্য যথা নদ্যাংসরিতামাশ্রমত্তা চ ॥ ২৩ ॥ . 

ন হি সর্বেশ্বরা বাসঃ সম্ভবেত্ড কত্তিকালয়ে। 
গরুডূন্থ' যথা বালঃ শুদ্রে চ চটকোদরে ॥ ২৪ ॥ 
ত্বাঞ্চ দেবা! ন জানন্তি ভর্ভণনুগ্রহ বিগ্রহং | 

গুণামাৎ তেজসাং রাঁশিং যথা! জ্তানমযোর্িনঃ ॥ ২৫ ॥ 

ত্বামনির্বচনীয়ঞ্চ কথং জানন্তি কৃত্তিকাঃ। 
যথা পরাৎ হরে ভর্তি মভক্তা মুঢ় চেতমঃ ॥ ২৬ ॥ 
জাঁত ধেঁষং নঙ্জানস্তি তেত্বৃং কুর্ববন্ত্যনাদরং। 
নাব্ডিয়ন্তে যথ। ভেকা স্েক বাসাশ্চ পঙ্কজান ॥ ২৭॥ 

কিছুতেই লিগ ন1 হুইয়! সাক্ষী ন্বরূপে অবস্থান করেন তদ্রেপ ভোগী 
পুকষই পরিপোঁষধণে লিপ্ত হয়, তুমি সর্ধদ। নিলিশ্ত ভাবে অবস্থান 
করিতেছ ॥ ২২ ॥ 

তুমি বিশ্বাধার ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্ব তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব 

সমস্ত নদীর আশ্রয় সাগরের যেমন এক নদীতে অবস্থান অসম্ভব, তন্দ্রপ 
বিশ্বাধার ত্বরূপ তৌমাঁর কেবল সলিলাধিষ্ঠান কখনই সম্ভব নহে ॥ ২৩] 

চটক পক্ষীর ক্ষুদ্র উদরে গকড় শাবকের বান যেমন অসস্ভব-হুয় তদ্ধেপ 

সর্বেশ্বর হুইয়। কি তোমার কৃত্তিকাগণের আবালে বাস কর! সস্তুব 

হইতে পারে? ॥হ৪8॥ 

তুমি তেজোময় ব্রহ্ম '্বরূপ+ কেবল ভক্তগণের পতি অন্ুগ্রহার্থ 

তোমার ঘূর্তি প্রকাশ হয়। গুণরাশি ও তেজোরাশি ম্বরূপ জ্ঞানময় 
পরম পুরুষ যেমন যেগ বিমুখ ব্যক্তিদিগের অদৃশ্য থাকেন তদ্রুপ দেব- 

গণ তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না ॥২৫॥ 

ভূমি অনির্বচনীয় প্রভাব সম্পন্ন । মুঢ় বুদ্ধি ভকিহীন ব্যক্তিগণ যেমন 
পরম ছুরি ভক্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারে ন।; তক্রপ কত্তিক।গণ জিয়াকে 

কি রূপে পরিজ্ঞাত হইবেন? ॥ ২৬॥ 
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রাঃ সর্ব বিলানামিনি টুক 
জ্ঞানী ্বংকা প্রশংসাতে যতো মৃত্যুয়াজিত?॥২৮॥ 
কর্মাণা জন্মযেষাং বা যা যাস্ছুচ যোনিষু। .. . 
তান্ু তে নির্বধ তিং ভ্রাতঃ রাগ বস্তি চ সন্ত ॥২৯॥ 

যে যত্র সত্তি সন্তো বা মুঢ়া বা কর ভোগত্তঃ। 
তেপি তং বহু মত্যন্তে মোহিত বিষ মায়য়! ॥ ৩*॥ 
সাংপ্রতং জগতাং মাতা বিষ মায়! ঘনাতনী চুরির 
সর্ববাদ্যা বি মায়া চ মর্ধদা বিষ্ঃ মজল!। রা 

শৈলেন্দর প়ী গর্ভে স। ললাভ জন্ম ভারতে | 
দারুণঞ্চ তপস্তপ্ত্বা সংপ্রাপ শঙ্করং পতিং ॥ ৩১ ॥ 

জাতঃ| যাঁছারা যাহার প্রভীব জানিতে ন। পারে তাঁহার] তাকে 

অনাঁদর করিয়া থাকে, ভেক সমুদায় জল মধ্ো বাঁস করে কিন্তু সেই জল 
জাত কমলের কখনই সমাদর করে না॥ ২৭॥ 

নন্দীশ্বর এইরূপ কহ্ছিলে কার্তিকেয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া ক্ছি- 

লেন ভ্রাতঃ! ট্ত্রকালিক জ্ঞান সমুদায় আমার বিদিত আছে । যখন 

তু্নি ভগবান্ মৃতা্তয়কে আশ্রয় করিয়। রহিয়াঁছ, তখন তুমি পরম জ্ঞানী, 

এরূপ প্রশংসাবাদ তোমার পক্ষে কখনই বিচিত্র নে 8২৮ : 

যাঁছার! স্ব জ্ব কর্্মানুলারে যে যে যৌনিতে জন্য গ্রহণ করে, তাছাতেই 
ভাঙার সর্বদ। নিরতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ 

সাধুগণ বা! সূঢ় বাক্কিগণ প্বকর্দমী ভোঁগানুসারে যাহা আশ্রয় করে 
বিষু। মায়ায় মোছিত হুইয়! তাহ্বার। তাঁহাকেই পরম সুখ জনক জান 

করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ 

এক্ষণে সেই সর্বাদ্যা সর্বদ। বিষু মল ন্বরূপা জগজ্জমনী, রা 
বিষু মায় টিপলেজ পতী যেনকার গর্তে জন্ম এহণ পূর্বক ভারতে আব 
ভীর্ণ| হইয়া! সুদ!কণ ভগোবলে ভগরান শঙ্করকে পছিরপে রাত 

হইয়াছেন । ৩১। ৮ এ 

ছ্২ 



চন 
7 রি 

্রহ্মাঁদি তৃগ টির এ রা রুতিমং | 
সর্ধ্রে কষেগেস্বাঃ কালে বিলীন স্তত্র কেবল্ং ॥ ৩২ | 

ক্পে ক্পে জগম্মাত। মাতা মে শ্রতি জন্মনি। 

যজ্জন্ম মায়গ়া বন্ধে নিত্যঃ সি বিধীবহং ॥ ৩৩ ॥ 
প্রক্কতে রুষ্তবাঃ সর্ব! জগত্সু সর্ব যোধিতঃ। 

কাশ্চিদংশাঃ কলা? কাশ্চিৎ কলাংশাংশেন কাশ্চন ॥৩৪॥ 

রুতিক] জ্ঞানবত্যশ্চ যোগিনাঃ প্ররূতেঃ কলাঃ। 

স্তনেনীভির্বর্থিতোহ মুপছারেণ মস্ততৎ ॥ ৩৫ ॥ 
ভাসামহং পোষ্য পুজো! মদন্বাঃ পৌধষণাদ্দিমাঃ। 

তস্তাশ্য প্রকুতেঃ পুভ্রোযতত্ স্বামি বীর্ধ্যতঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ন গর্ভজোহং শৈলেজ্দ্র কন্যায়। নন্দিকেশ্বর | 

সাঁচ মে ধর্ন্মতো মাতা যথেমাঃ সর্ব সষ্মাতাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

বাহারি 

১: 

্রক্মাদি তৃণ পর্যাস্ত সমস্তই করিম, কিছুই সত্য নছে। কেবল এক" 

মাত্র পরাংপর পরমাত্ব। কৃষ্ণ ত্য স্বরূপ | কালে তৎ সমুদায় তাহ 

হইতে সমুহপন্ন ও কালে ভীহাতেই বিলীন হইয়! থাকে ॥ ৩২ ॥ 

কণ্পে কে এতি জন্মে সেই জগন্মাত ছুর্গী আঁমাঁর জননী স্বরূপ! 

হন, আমি নিতা হইয়া তাহার"মায়ায় বদ্ধ হইয়। স্য্ি বিধান করি /৩৩ 

, প্লিখিল জগতের লমভ্য নারীই সেই জগগ্ঘায়! প্রকৃতি হইতে সপ্রীত, 

তগ্বাধো বিশেষ এই যে নীরীগণের মধ্যে কে কে তাহার অংশে কেছ 

কেন তীয় কলায় ৪ কেছ কেহ বাতাহার অংশাংশে জম্ম গ্রহণ করে ॥৩৪॥ 

, এই ঘোশ নিরতা! জ্ঞানবতী ক্ৃত্তিকীগণও সেই পরম! প্ররুতির কলা 

স্বরূপা, ই'হার। নিরন্তর স্তন ক্ষীর দানে ও বিবিধ উপহার এদানে 

আমাকে বর্ধিত করিয়াছেন ॥ ৩৪ । 

এই কৃত্তিকাগণ আমাকে পোষণ করাতে পবিত্র! এ, এক্ষণে 

আমি ইন্ছীদিগের পোধাপুত্র। আর সেই পরম। প্রকৃতি হুর্গার আ্বামির 

বীর্েসদৃৎপয় হওয়াতে আমি তীছার৪ পুত্রভূত হইয়াছি ॥ ৩৬। 



গেজ 

স্তনদাত্রী রাবীর গুরুপপ্রয়া 1” 
অভীষ্ট দেবপত্ভী চ পিতুঃ পত্ধী ৯ কন্যকাঃ1 
সগর্ভ কন্যা ভগিনী পুত্র পর্তী প্রিয়া প্রহথঃ | 

 মাতৃর্্মাতা পিতুর্দাতা সোদ্রস্ত প্রিষ! তথা । 
মাতুঃ পিতৃশ্চ ভগিনী মাতুলানী ভখৈবচ। 
জনানাৎ বেদ বিহিতা মাতরঃ শোড়শঃ স্মতাঃ ॥ ৩৮ ॥ 
ইমাশ্চ নর্ব সিদ্ধিজ্ঞাঃ পরমৈশ্বর্য্য সংযুতাঃ। 
ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মণঃ কন্যা, জ্িধু লোকেধু পুজিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ 
বিষ্ণনা প্রেরিত সঙ শস্তোঃ পুত্র মমে। মহান। 
গচ্ছয়ামি তুয়' সার্দ দ্রক্ষ্যামি দেবতা। কুল ॥ ৪০ ॥ 

ইতি শ্রীব্রক্মবৈবর্ডে মহাপুরাঁণে নায়ায়ণ নারদ সন্বাে গণপতি 
খণ্ডে নন্দি কার্তিক সন্বাদে পঞ্চদশোইহধ্যায়ঃ | 

নন্দিকের্থর ! আমি সেই নগেন্জ নন্দিনী হূর্ঘ। দেবীর গর্ভজাভ পুত্র 
নহি, সুতরাং ইহারা যেদন আমার জর্বব 'লম্মত1 মাতা তক্ষেণা তিনিও 

ধর্মতঃ আমার জননী ম্বরূপা হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ 

স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, অভয় দাত্রী, গুৰপত্রী, অভীষটদেব পত্ী” পিভার 
পত়ী, কন্যা, সঙ্বৌদর! ভগিনী, পুত্র পত্ীঃ প্রিয়ার জননী, মাতার মাতা, 

পিভার মাত, সহোদর প্রিয়, মাতার ভগিনী, পিতার তগিনীঃ ৪ মাতু- 

লানী, জনগণের এই যোড়শ প্রকীর মাত বেদে নির্দিষ্ট আছে ॥ ৩৮৪ 
আর এই কৃত্তিকাগণও ক্ষুত্র! নছেন, ইহার! ব্রচ্মার কন্য!, ভ্রিলোক 

বাসিগণ ইষ্টাদিগের পুজা! করিয়। থাঁকে। ইহারা পরটমসঙ্্্য্য যুক্তা ও 
সর্ব সিদ্ধি জ্ঞানরতী; বলিয়। নির্দিষ্ট আছেন ॥ ৩৯। 

আাতঃ | তুমি দেব দেব মহাদেবের প্রধান পুক্র স্বরূপ, তুমি ভগবান, 
বিধু কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছ অতএব টল, আমি তোমার সহিত : গমন 

করিয়। দেবগণকে দর্শন করি ॥ ৪* ॥ 
ইতি ভীব্রক্ষবৈবর্ভেনহথাপুরাণে নারারণ নারদ সন্বাদে গখপতি খণ্থে 

. অন্দি-কার্থিক সম্বাদ নাম পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 

৯ আামিডী 
পা 



আনি 

, নর 
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৫৮ 

পু 

। নর 
রা 
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মায়ায়ণ উবাচি। 
ইত্যেব মুক্া তৎ শীস্বৎং সংবোধ্য কতিকীগণং | 
উবাচ নীতি যুক্ত্চ বচনং শঙ্বরাত্মজঃ ॥ ১। 

| কার্তিক উবাচ। 
যাস্তামি শঙ্কর স্থানং ড্রক্ষ্যামি দেবতা কুলৎ। 

মাতরং বন্ধুবর্গাৎশ্চ বিদায়ং দেহি মাতরঃ 1 ২ ॥. 

দৈবাধীনং জগ সর্ব জম্ম কর্ন শুভাবহং। 

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাণ্ড পরং বলং ॥ ও ॥ 

কুষ্ণীয় তৃগ্চ তব সচ দৈবাঁৎ পরস্ততঃ। 

ভজস্তি সতভং সন্তঃ পরমাত্ান মীশ্বরং ॥ ৪ 

দৈবং বর্দাপ্লিতৃৎ শক্তঃ ক্ষয়ং কর্তং স্বলীলয়]। 

নদৈব বদ্ধন্তদতক্ত শ্চাবিনাশী চ নির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥ 
7 শ ৮ শী শ্লটাঁঁদীহীাা 

নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! শঙ্করাত্মজ কার্্ভকেয় নন্দীর্বরকে 

এইরূপ কহিয়। সত্বর কৃত্তিকাঁগণকে প্রবোৌধিত করত নীতিযুস্ত বাকো 

তীহাদিখকে সন্বৌধন পূর্বক কহিলেন মীতৃগণ ! আমি কৈলাস ধামে 

গমন করিয়। পিতা! মাতা বন্ধুবর্গ ও দেবগণকে দর্শন করিতে বাসন! 

করিতেস্ছি, আপনার! আমাকে অনুমতি এদান কৰুন। ১1 ২1 

জগৎ ৪ শুভাবহু জগ্ম কর্ম সমস্তই ৈবাধীন, দৈব প্রভাবেই সমস্ত 

বস্তুর পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হয়, অভএব দৈবই সর্ব প্রকারে বলবং 

বলিয়। নির্দিউ আছে। ৩। 

শট রব 
নু 20595 55০ 

নেই ইদব সর্ব নিয়স্তা পরাংপর কুষ্ণের আয়ত্ব, সুতরাং কেবল 

তিনিই দৈব অপেক্ষ। বলবানূ, এই জনা সাধুগণ নিরত্তর নেই, পরমাত্ম। 

সয়াময় সর্পেশ্বর হরির উপানন। করিয়। থাকেন। ৪। 

সেই গরমাস্া পরাৎপর ₹ফও টিদবকে বর্ধিত করিতেও গায়েন, ক্ষয় 

নি 



? ও 

রে 
থু 

রি রঃ রে 

জুখদং মোক্ষ্দৎ সারং জন্ম মৃত্যু ভাসি 1 

পরমানন্দ জননং .মোৌহঞজাল নিকৃস্তনৎ | ৮: 7.7. 

শঙ্বস্ভজন্তি যৎ সর্ব ব্রক্ধ বিষ্ঞ শিবাদয়ঃ ॥ ৭ ॥.. 
কোহৎ ভবান্ধে। যুক্সাকং কারায য়ৎ মমাজ্তিকাঃ। 
তশ কর্ম শ্রোতস। সর্বং পু্ীভূত্চ ফেন বছ্.॥ ৮ ॥ 

তং শ্লেষ বিপরীতৎ বা তত সর্র্ব মীশবর়েচ্ছয়। ॥ 
ব্রহ্মা মীশ্বরাথীন মব্বতত্ত্রৎ বিদুর্বাধাঃ ॥ ৯ & 
জল বুদ বত সর্ধ্ব মনিত্যঞ্চ জগত্রয়ং ॥. 
মায়ামনিত্যে কুর্ববস্তি মায়য়। মুড চেতসঃ ] ১০ 

করিতেগড পারেন । স্তাহ্থার ভক্তজনকে কখনই দিবে বন্ধ হইতে হয় নাঃ 

লুতরাং ভগবদ্তক্ত সাধু পুকষ অবিনাশী বলিয়। নির্দিষ্ট আছেন | ৫। 
অতএব আপনার! ছুঃখ জনক মোছ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমাত্মা 

কষ্ণকে ভজন। ককন | ভিনি সখ মোক্ষ দাতা, জন্ম যৃতুযু ভয় নাশক 

পরমানন্দপ্রদ মেছ জাল চ্ছেদন কর্তা ও সর্ধনার বলিয়। কথিত হন, 

ব্রহ্মা বিষুং শিব প্রভৃতি সকলেই নিরন্তর সেই পরাখ্পর গরভ্রন্য 
কুষ্কে উপাসন। করিয়া! থাকেন | ৬1৭। 

মাভৃগ্ণ ! এই ভব সাগরে আমার সহিত টি ইল আব! 

আপনাদিগের সন্বিত আমার কি সম্বন্ধ আছে? কারণ ইছ, সংসার 

লযুদ্রে কাঁঞারও স্থিত কাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাক্তন, কর্ম 

তআরোতে সমস্ত ফেনবৎ একত্র পুপ্তীভুত হুয়। ৮। 
জগতের যাবতীয় বস্ত্র ঈশ্বরেচ্ছায় কখন পরস্পর সংবন্ধ ও কখন ৰ। 

পরক্পর বিস্কিট হুইয়৷ থাকে । পগিতের। ব্রদ্ধাণ্ডকে দিনা 'স্যন্ঘততর 
বলির। নির্দেশ করেন ।৯। 

জগাভ্বয় জল বুদ্ব,দবৎ নম্বরঃ মৃঢ় বুদ্ধি জনগণ কেবল মায়া মোছ্িত 
সছুইয়। অনিত্য পদার্থ নিত্য ভ্যান পূর্বক তাহাতে মমত। করিয়া! থাকে 3১০) 

) . চি 



/ 

সা, বন্ধ বৈষষ্গুরীীণম্ । .১৬জ অ 

সন্ত স্ততর-বলিখ্যন্তি ধায়ুবত কষও'চেতঃ | 
তম্মাশ্মোহংস্পহিভ্যজায বিদারং দেহি'মাতরঃ ॥ ১১ & 

ইত্যেব মুক্তা তা নত সারদা গঙ্র পার্ধদৈং। 
যাত্রাঞ্চকার ভগবাম্মানস শ্রীহরিং স্রন ॥ ১২ & 
এতঝিন্জ্ধরে ভত্র দদর্শ রথ মুতমং ) 
বিশ্ববর্দ্ম বিনির্্মাণৎ হীরকেন পরিচ্ছদৎ ॥ ১৩) 
মদ্্রত্বু সার চিতং মাণিক্যেন বিরাজিতৎ | 

পারিজাত প্রস্থুনানাৎ মাল! জালৈশ্চ শোভিতং 1 ১৪ ॥ 
মণীজ্্র দর্পপৈঃ শ্বেত চামরৈ রতি দীপিতং | 
জ্রীভাহ মন্দিরৈ রম্যৈশ্চিজ্রিতৈ শ্চিত্রিতৎ বরৎ ॥ ১৫1 
শতচক্রং সুবিস্তীর্ণং মনোধায়ি মনোহরৎ | 
্স্থাপিতঞ্চ পার্বত্যো বেষিতং পার্ষদৈর্বরৈঃ। 
তমারুহত্তং যানং তা হৃদয়েন বিদ্যুত ॥ ১৬॥ 

কষ পরায়ণ সাঁধুগণ বায়ুর ন্যায় সংসারের কোন পদার্থে কখন 

লিগু থাকেন না। অতএব আপনার! মোছ পরিত্যাগ করিয়া! আগণাকে, 

বিদায় এদান ককন | ১১। 

ভগবান্ কার্ভিকেয় মাতৃগণকে এই রূগে প্রবোধিত করিয়! তাছাদি- 

গে প্রণাম পূর্বক মনে মনে হরি ম্মরণ করত শিব পার্ধদগণের লঙ্কিত, 
হ্বাস্রী করিলেন | ১২। 

এছ লময়ে পার্বতী প্রেরিত বিশ্বকর্মার বিনির্শিত স্বীরক জড়িভ এক- 

খনি রথকার্তিকেয়ের নয়ন গোচর হুইল, তখন তিনি দেখিলেন এ 
রথ খানি উৎ্কৃষ রত্বলারে রচিত মাঁণিক্যে বিরাজিত পারিজাত “কুসুম 
মালায় পরিশৌভিত ও মণীন্দ্র খচিত দর্পণে ও শত চাঁমরে সমলঙ্কৃত 

রহিয়াছে, এ রথখানি অতীব সুচিত্রিত, আবার তগ্মধ্যে চিত্রিত সুরমা 

জীড়া্ছ মন্দির বিদ্যমান রছিয়াছে, উচ্থ!। শত চক্র যুক্ত নুবিস্তীর্ণ মনা সর 

মলের নমীযধুখধগবাঘ্ এবং উদ্ধার চতুর্দিক, শিবানুচরগণে বেত রহছি- 



ড্র ছা 

দুষ্ট চ পর মং কা অনতি লোন খা 
উন্মতী। হচ ত্ৈৰ বন্ধু মারেছিরে রি 18 2 

ৰ রুসতিকাউছুঃ |. ২, ভব, তেল 
কিং কুর্ঘাঃ কচ মান্তাঁমে? বগ্নং বহস্্ জী টু 
বিহায়াম্মান্ কয়াসিত্বং নায়ং ধর্ণ আবাধুনাকজ ১৬৯ 
ন্েছেন বর্দিতোস্মাভিঃ পুভ্রোহস্মকঃ [স্বধর্দত] 7 
নায়ৎ ধর্দ্মো মাতৃবর্গানুপয়ুক্তঃ সুতত্তয ক্লে ॥ ২৮৪: 
ইতুস্তা কৃতিকাঃ অর্বাঃ কত্বাবন্ষ্সি কাঁতিতরকৎ1.. 
পুনর্ঘম,্চামবাপু স্তাঃ জুত বিচ্ছেদ দাগ, ॥১১, ক 
কুমারো। বোধয়িত্বাত। অধ্যাত্স বচন্েন. বৈ ।« +-:-::-. 
তাভিশ্চ পার্ধদৈঃ সার্ধ মারুরোহ রদ মুলে: 8:২২: 

য়াছে। এই রূপ রথ দর্শন করিয়! শঙ্কবরাত্মজ কার্তিকের ০০ 
তাহাতে আরোহুণ করিলেন । ১৩। ১৪ /'১৫। ১৬. 

কুমারের বিদায় গ্রহণ কালে কৃত্তিকাগণ শোক বিহ্বল হইয়া ও সং 
শুন্য হইয়াছিলেন, ততৎপরে সহসা চৈতন্য, হওয়াতে তীঙ্থার! স্বীয় পুর 
শুনা দর্শনে অভি শোঁকে স্তন্ভিত। হুইয়! মুক্ত কেশে উক্মন্তার ন্যায় 
কুমার নিকটে আগমন পূর্বক জন্তয় চিত্তে কহিলেন নতম! আইমক 
ভোমাকে বআবলঘ্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, এখন .কি করির, 
কোথায় যাইব, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ. করিয়াকোগ্নায় মাতে ? 
একক কার্যয তোমার ধর্ম নহে । ১৭। ৯৮1 ১৯। 

আমর পন শ্রেছে তোমাকে বর্ষিত করিয়াস্ছি, ধর্মতঃ ভি আম 
দিখের পুভ্রঃ মাতৃগণকে পরিত্যাগ কর! ষত্তানের বর্ন নাচছে 3:২৪4.. 

ফত্তিকাগণ সকলে এই বলিয়! কা্তিককে বক্ষস্ছেলে খাট? র্যা 
পুত্র বিচ্ছেদ যাতন! অসঙ্থ জ্ঞানে পুনর্ববার মৃচ্ছীপন্থ! হইলেন, ॥ ২৯৪. 

তখন কুমার বসীধ্যাক্সিক জ্ঞান্গর্ড বাকেে মাতৃকাঠিগয়ে। গুরোধিত 
করিয়। তাহা্রিগের ও পার্যরগরের সহিত রধারোহণ করিলেন ৪ ২৪ 



১8 

পুর্ণ কুস্তং নীনীরিতির শুরু ধান্যকবপরণং) 
দধ্যাজ্যং যধূলাজঞ্চ পুষ্পং দুর্বা কভং সিতঃ | 
ব্য গজেজ্ তুর়গং সদ: সুবর্ণকং। 
পর্ণঞ্চ.পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ। 

পতি পুভ্রবতীৎ নারীং প্রদীপৎ মণিমুত্তমং |. 
মুক্তাৎ প্রচ্ছন মালাঞ্চ সঙ্যোমাংসঞ্চ চন্দন 

দূর্শৈ তানি বস্তুনি মজলানি পুরো মুনে ॥ ২৩॥ 
শৃগালং নকুলং কুসতং শবং বামে শুভীবহুহ। 

রাজহংসং ময্রধ ধর্জনঞ্চ, শুকং পিকং | 

পারাবভং শঙ্ছাচিল্লাং চক্রবাকঞ্চ মজলং | 

কঙ্চনারঞ্চ স্ুরভীং চাঁমরীং শ্বেতচাম্বরং | .. 
ধেনুং বস প্রযুক্তাঞ্চ পতাকাৎ দক্ষিণে শুভাং | 
নান। প্রকার বাদযঞ্চ শুশ্রাব মন্তল ধরনিহ। 

হরি শবন্য ন্গীতৎ ঘন্ট। শগ্বগ্থনিস্তথা ॥ ২৪ ॥ 

ধাতাকালে পুরোভাগে পুর্ণকুস্ত, ছিজ, বেশ্যা, শুরুধানা, দর্পণ, দি, 

স্বত, মধু, লাজ, পুষ্প, ছুর্বা, আঁতপতগ্ুল, শুরুবর্ণ বৃষ, উত্রুষ্ট হস্ত, 
অর্থ, ভ্বলদগ্সি ভুলা ভুবর্ণ” পর্ণ, পর্ক বিবিধ ফল, পতি পুজ্রবতী 'নারী। 

প্রদীপ, উদ্ভম মণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, চন্দন ও সদ্যোমাংস এই সমুদায় 
নজর জনক বস্ত্র তাহার দৃষ্টি গোঁচর হইল ॥ হ৩॥ 

আর যাত্র। কালে বাম ভাগে শৃখ।ল নকুল কুস্ত ও শব এবং ক্ষণ 

ভাগে রাজছংস ময়,র, খণ্তীন, শুক, কোকিল, পারাবত, শঙচিল্ল চক্রবাক, 

কষঃসায মৃ, জুরতী, চামরী, শ্বেত চামর, সবল! ধেনু ও পতাক! গ্রানথৃতি 

যে সকল শুভারছ বলির নির্দিউ আছে কুমার আগমন-কাঁলে 'বানে ও 

দক্ষিণে তত্ং, বন্ত সমুদাঁয় দর্শন করিলেন। তগ্পরে নি! প্রকার বাদ্য 

রক মুক্ষল, ধনি, মধুর হরি নাম সংকীর্ভন ও শঙ্খ ঘণ্টার নিনাঁদ সেই 

পার্বীতী, নন্দন কার্তিকের শ্রুত্তি গে(চর ছইতে লাশিল ॥ ২৪।॥ 

১ম 



। 
৫] এসে 

8... 

ু্ 

ঙ 

ক্ষণেনানর্ঠ 'ম্নাধীর়ি রে বা রক 
কুমারঃ প্রাপ্য কৈলাঈং ন্যত্রীধাক্ষয় মুলক *.। 

কষণং তস্থো বতিকাতিঃ পার্যদ প্রবরৈঃ গছ ॥ ২৬1 
পার্বতী অঙ্গলং কতা রাজমীর্গৎ মনৌহরং ।” 
পদ্বরাগৈরিঞ্নীলৈঃ সংস্কৃতং পরিতঃ পুরং ॥ ২৭ 
রস্তা স্তত্ত মমূষৈশ্চ পষ্টু সুত্র প্রবর্দিতৈঃ। 
অখণ্ড পলুবৈ ফুক্তিৎ পর্ণকস্তঃ সুশৌভিতৎ ॥ ২৮ ॥ 
পূর্ণকুত্ত জলৈর্বর্যাপ্তং সিক্তং চন্দন বারিভিঃ। 

রত প্রদীপামংখ্যৈষ্চ মণিরাজৈ বিররাজিতং ॥ ২৯।॥ 

নট নর্ভূক বেশ্যানামুৎ্সবৈঃ মংকুলং সদ । 
বন্দিভি বিপ্রবৈষ্চ দুর্বা পুষ্প করৈযূতং 

পতি পুভ্রবতীভিম্চ সার্ীভিশ্চ সম্থিতাং 1 ৩০ ॥ 

কুমার এই রূপে মঙ্গল জনক বস্তু দর্শন ও মল ধনি শ্রবণ করিয়া 

লানঈী মনে মনোরেগবহ, রথারোছণে ক্ষণমধো পিতৃ ভবনে. উপনীত 

হইলেন । ২৫ 
ফৈলাসধামে উততীর্দ হইয়! ভিনি- কিয়ংক্ষণ কিকাণ গু ধান 

পার্যদগীণের স্থিত অক্ষয় বট মূলে অবস্থিতি করিলেন ॥ হ৬ & 

'এ সময়ে পার্বতী দেবী বিবিধ মক্লাচরণ করিয়া রাজদার্গের শো! 

সম্পাদন করিলেন তাহার আদেশানুলারে পুরের চতুর্দিক পন্মরাগ ও 

ইজ্জ নীল মধিমগুলে বিমগ্ডিত আর রস্তা স্তস্ত পউ দুর এ্রছিত অথগ 

পল্পব ও পূর্ণরুস্ত সমূছে পরিশোদ্িত হইল, পথ সব গুম রুস্ত আলে 
ও চনানাক্ত রগিলেবসিত হইল, চারিদিকে রত প্রদীগ জরনবুজ্ছল মণির 

জ্যোতি প্রকাশ ঈীইন্ে লাগিল, নট নর্তক ও বেশ্যা! অবিরত ন্গ- 

/লোহনবে প্রন্তত হইল,ববিগণ ও বি গ্রবর্গ দ্বীয় স্বীয় করে দুর্ধা ও পুষ্প 

গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তথায় পতি গ্রজ্রবতী,লাধী 

২৩ 



“না 

লন্মমীং দরল্ছীৎ- টানি কুজলীং রিং । 
অরুদ্ধতী মহলরাঞ্চ-দিতিং ভারাৎ মনোরম 1 : 
অদ্িছিং শতরূপঃ শচীৎ বন্ধ্যা 'বোহিনীং। ৩১। 
অনন্ুযাচনস্থা হাথ সংজ্তাং বরুণ কাদিবীঘ9-. - 
আকৃতি প্রস্ুতিষ্ক দেবহৃতীঞ মেনকা$1-৩২। 
তামেক পাটলামেক পর্দাৎ মৈনাক ক্লামিমীং। 
বন্ুন্ধরাঞ্চ মনদাৎ পুরম্ক ত্য সমাঘবে। ।:৩৩। 
রস্ত। তিলোভ্তম৷ মেন! ঘ্নতাচী মোহিনী শুভ1।. 
উর্বশী রত্বু মালাচ সুশশল) ললিত। কল1। ৩৪। 
কদ্ধস্বমাল। জুরস! বনমাল চ সুম্দ্রী। 
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ বিপ্রেক্দ্াহগ্নর সাজণাঃ। ৩৫ । 

সঙ্গীত নর্ভন পরাঃ সম্মিতা বেশ সংযুতাঃ। 

করতাল করাঃ সর্ব্বা জগ্মরানন্দ পূর্ব্বকং। ৩৬ | 

দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈল! ন্ধরবাঃ কিননর স্তথা। 

্মপীগণ নান! ভুষণে ভূষিত ও সমবেত হইলেন ॥ ২৭। ২৮। ২৯। ৩৩ ॥ 
ভখন ভগবতী হুর্গা দেবী কুমারের আনয়নার্থ লক্ষী, সরম্তী, 

লাবিদ্্রী তুলসী, রতি, অকদ্ধতী, অহুল্যা, দিতি, মমোরমা, তার, 
অদিতি, শতরূপা, শচী, সন্ধয1, রোছছিশী, অনসুয়ণ, স্বাস্থ, সংজ্ঞা রকণ 

কীমিনী, আকুতি, প্রন্মতি, দেবন্ৃতি মেনকা, এক পাটল', এক পর্ণ, 
ইমনাক কামিনী, বনুদ্ধর। ৪ মনসাকে অগ্রবর্তিমী করিয়া গমম কক্িতে 

লানিলেন ৪₹ ৩১ ৩২ ৩৩॥ 

তৎকালে রস্ত।+ তিলোত্বষ!, মেনকা। প্লভাচী, মোহিন্বী, উর্বঞ্গী রত 
মালা? জুলীল!, লল্লিতীকলা? কদঘ্বমাল।, জুরস। ও বনসাল। গ্রভৃ্ধি বন 
অপ্লরাগাণ বিচিত্র বেশ ভূষায় 'বিভূষিতা ছইয়! পরমানন্দে সবন্থা ৰদনে 
করতল বাঁদন পুর্কাক মধুর গ্ঘয়ে গাঁদ ৪. নৃত্য করিতে করিতে 9. 

ক্য়িতে লাগিল ॥ ৩৪1 ৬৫ ৩৬৪ 



উ%গা খাসগারিতাহ। 1 উনি 

নান! প্রকার কাদে স্ছ.রাজৈস্ক- পার্মদৈ? সহ ৮: 
ভৈরবৈঃ কেজেপালৈষ্চ যে মার্ক সকেস্বরচ। ৩৬৮ 
অথ শিক হক্টো দৃষ্টীরাৎ: পার্বধভীন্তাা 1... 
অবরুহা গ্থাত্ত পং শিস! প্রাণনাজ হ। ৯): 1. 
তং পক্ষ! প্রমুখং ফেনীগণথ মুষি কাষিনীং1 ; : ২ 
শিব পরঞা তক্ত্য। সর্বান সংভাব্য ঘন্ুতঃ |: 
পার্বতী কার্তিক নৃষটা ক্রোড়ে সত্ব চুু্ব চ। ৪*। 
শহ্বরেন্চ নুয্াঃ শৈলা দেব্যশ্চ শৈল যৌধিতঃ । 
পার্ধ্বতী প্রমুখ দেব্ে। দেবাশ্চ শন্বরে স্তথা 1. 
শৈলাশ্চ মুপয়ং সর্ধে দদুস্তন্মৈ শুভাশিষং। ৪১। 
কুমারঃ সগণৈঃ জার্ছ মাগত্য চ শিবালয়ং | 

দদর্শ তং সভা মধ্যে বিষ্যৎ ক্ষীরোদ শায়িনৎ? 
রত্ব সিংহাসনন্থথ্চ রত ভূষণ ভূষিতং। ৪২। 

দেব মুনি শৈল গন্ধর্ষ ও কিমরগণ সকলে, পরিতুষ্ট হুইয়। কুমারের 
অন্ুমজ্জনার্থ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

আর ভগবান মহ্েশ্বরও নান! প্রকার বাদা নিরত পার্ষদ কত্রে তত্র ও 
ক্ষেত্রপালগণের সহিত কুমারানয়নে যাত্র। করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

তগুপরে শক্তিধর কার্ভিকেয়, সমীপে মাতা পার্বতীকে দর্শন করি! 
সত্বর রথ হইতে অবরোহুণ পূর্বক ০০ তাহার চরণে দান 
করিলেন । ৩৯। 

তখন পার্ধতী দেবী পরম ভক্তি যোগে সযত্ে মুনিগতী ও পন্থা 
প্রভৃতি দেবীর্গীকে এবং পতি শঙ্করকে সম্ভাষণ পূর্বক কীর্ডিককে ঈর্পন 
ও ক্রোডে বারণ করিকী। শীার দুখ চুখন করিলেন 1:8০:0%:- :. এ: 

এই সময়ে সমগ্ত দেব 'দেখপর্ীগণ পার্বতী শ্রতৃতি গৈবীগণ, শৈল 
শৈলপত্বীগণ ও মুমি মণ্ডল, শঙ্কর কুমারকে আশীর্বাদ করিলেন | ৪১। 



১৮৪ ব্রহ্ধ বৈবর্ঘরপুয়াগন্থ। ১৬; 

ধর্ম ব্রনের চঙ্জাক বহি বাধা দিসতিঘুতং। 
ঈবদ্ধান্তৎ প্রসন্্ন্তিং ভক্তীনুগ্রহ কীতয়ং | 
স্ততং মুনীজ্র দঁবেজ্রৈঃ সোবিতং শ্বেতচামরৈঃ | ৪৩। 
তং দৃষ্টা জগতাৎ নাথং ভক্ভি-নস্তরাত্মকন্থারঃ | 
পুলকাম্িত সর্ববান্গৈ: শিরসা প্রণনাম হ। 8৪ | 
বিধিং ধর্মঞ্চ দেবাংস্চ মুনীজ্ঞাংশ্চ মুদদান্বিতাৰ। 
প্রণনাম চ প্রন্েকং প্রাপ তেষাঁং শুভাশিষাং | 8৫। 
সর্বান সংভাধ্য প্রত্যেক মুবাস কনকাননে। 
দদৌ ধনানি বিপ্রেভ্যঃ পার্বত্যাসহুশঙ্করঃ 1 ৪৬1 

ইতি শ্রীব্রন্ম বৈবর্ভে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্ঘাদে 
গণপতি খণ্ডে কার্তিকাগমনং নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ। 

পরে কুমার জ্বগণের স্থিত কৈলাস পুরে আগমন করিয়। দেখিলেন 
সতা মধ্যে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষণ রত্ব ভুষণে বিভূষিত হ্যা! রত্ব 
দিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়ান্ছেন | ধরন, ইন্দ্র, চন্দ সূর্য্য, বহি ও বাস়ু 
প্রভৃতি দেবগণ তাহার পার্খে অবস্থান করিতেছেন। তখম সেই 
তক্তানুঞুছ কাতর তগবানের মুখ মণ্ডল এসম ও তাঁাতে ঈষং হথাস্থা 
বিকাসিত হইতেছে এবং মুনীন্্রগণ তাহার স্তব ও দ্বেবেন্দ্রগণ শ্বেত চামর 
বীজন পুর্বঝক তীস্থবার সেবা করিতেছেন । ৪হ। ৪৩। 

তখন কুমার এইরূপে অবস্থিত জগত্পতি ভগবান বিষুণকে দর্শন 
পূর্বক ভক্তিযোগে নত কন্ধর ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া! তাছার চরণে প্রণাম 
করিলেন । ৪8৪ 

পরে তিনি যথা ক্রমে ব্রহ্মা ধর্ঘ্ম এবং প্রীতিপূর্ণ দেব ও মুনিগ্নণকে 
প্রণাম করিয়! তাহাদিগের শুত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। ৪8৫1 

অতঃপর যথা যোগ্য রূপে সত্তান্ছ সকলকে সম্ভাষণ পূর্বক তিনি 
কনকাঁসনে উপবেশন করিলে .হর পার্বতী বিপ্রগণকে বিবিধ ধন' 
বিতরণ করিলেন । ৪৬। । রর 
ইতি ভীব্রগ্ষটববর্তে মহ পুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপি খণ্ডে 

+1. -ক্ার্ডিক আগমন নাম ঘোড়ম অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



াশন্অ 'গণপতিধিভাজদ ১৮৫ 
সি 

'ল্তাদশোৎধ্যায়ঃ৮-₹, 
1. "পরী ০, 

রা উবাচ। ৯৯৮ ৭ 
অথ বিষ জর্থ কাস্তে হই; তা শুভক্ষণং। রা র 
রতু সিং ছামনে রম্য বাসযামাস কার্তিক | ১। 
নান! বিধানি বাদ্যানি কাংশ্যতালাদিকানি চ 1 | 
নানা বিধানি যন্ত্রাণি বাদযামাস কৌ কাঙ। ২ 
বেদ মন্ত্রাভিথিকৈষ্চ সর্বরতীর্ঘোদ পুং কৈই। 
সত্ব কুস্ত শতকৈঃ স্নাপযামান ভং মুদণা। ৩। 
সদ্রত্ুসার রচিত কিরীট মজলাজদৎ। 

অমূল্য রত্ব রচিত ভূষণানি বহূনি চ। 
ব্ছি শুদ্ধা শুকেদিব্যে ক্ষারোদার্ণৰ অস্তবঃ। 
কৌস্তভং বনমালাঞ্চ তন্মৈ চক্রৎ দে! মুদা। ৪। 

“. ব্রহ্ধা দো যজ্ঞসুত্রং বেদাশ্চ বেদ মাতরং | 
সন্ধ্যামন্ত্রং কষ মন্ত্রৎ স্তোত্রর্চ কবচং হরেঃ। ৫1 

নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! অনন্তর জগংপতি ভগবান বিষু 

পরিতুষ্ট হইয়। শুভক্ষণে সুরমা রতু সিংহাসনে কার্তিককে উপবেশন 
করাইলেন। ১। | চির 

তখন তাছার আত্ঞান্ুলারে তথায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও কাংস্য করভা 
লাদি নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল |.হ। 

তৎকালে মেই ভগবান্ বিষু, স্বয়ং পরমানন্দে শত উৎরুষ্ট রত্বকলসে 

পরিপুর্ণ বেদমন্ত্রাভিষিক্ঞ সমস্ত তীর্থোদকে স্নান করাইয়|. স্বাহোরে উৎ- 
কউ রত্ব রচিভ জপুর্বব কিরীঈ মনল জনক অঙ্গন ভূষণ, অনূলা রত নির্দদিত 
বিবিধ অলঙ্কার, বন্ধি শুল্ধ দিব্য বন্তরযুগল, ক্ষীরোদ.ঝন্তব কৌত্ত্ধমণি 
ৰনমাল। ও চক্র প্রদান করিলেন। ৩।৪। 



১৮২ তঙ্থাটববর্তপুরাণমূ। শি 

কমগলুগ ব্রদ্ধাভ্বৎবিদযাঞ্চবৈষি 'অর্ধির্মীং | 
ধর্ন্মোধর্মামতিং দিব্যাৎ সর্ব জীবে দয়াৎ দে! ৬। 

পরং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং সর্ব শান্সাববোধনহ। 
শশ্ব জুখপ্রদং তত্বৃজ্ঞানঞ্চ জুমনোহরং | ৭। 
যোগতত্ত্ং সিদ্ধিতত্ ব্রহ্মজ্ঞানং নুদুল্লভং । 
শুলং পিণাকং পরশু শক্তিৎ পাশুপতং ধনুঃ। 
সংহারাম্ত্র বিনিক্ষেপং তশ সৎহারং দদেখ শিবঃ। ৮। 
শ্বেতছঘং রতুমালাং দদে তস্মৈ জলেশ্বরঃ। 

গজেন্দঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ সুধাকুস্তং সুধানিধিঃ | ৯। 

মনোধায়ি রথং ক্ুর্ধ্যঃ সন্বাহঞ্চ মনোরমত। 

যমদগ্ডং যম শ্চৈব মহাশক্তিং ছুতাশনঃ। 
নানাশস্ত্াগ্যুপাযানি সর্বর্ব দেবা দদুরু্দা। ১০। 

তখন ভগবান ব্রহ্মা কুমারকে যজ্ঞন্ত্র মুর্তিমান বেদচতুষ্টয় কীহাকে 
বেদমত| সাবিত্রী সন্ধ্যা মন্ত্র, রুষণমন্ত্র, ক্লুষ্ের স্তোত্র কৰচ কমণুলু ব্রহ্ষাজ্ 
ও টবরিমর্পিনী বিদ্যা এবং ধর্ম তাহাকে দিব্যা ধর্মমতি ও সর্ধভজীবে 
দয়! গ্রদান করিলেন। ৫1১। 

'দেবাদিদের মছাছগেধ আশুতোষ কুমারকে সর্ব শান্্রাববোধক পরম 

মৃতুযুতীষ জ্ঞান নিত্য সুখ প্রদ তত্বজ্ঞান নুমনোহুর যোগ তত্ব লিদ্ষিতত্ব 
নূহ ত ব্রহ্মজ্ঞান, শুলপিগাঁক, পরশু াক্তি, পাঁপত ধনু ও নিক্ষেপ 

সংহার সন্ত্র সঙ্ঘন্সিত নংহারাঁন্্র সমর্পণ করিলেন । ৭1৮1 

তঙ্পরে বকণদেব তাহাকে শ্েঁতছত্র গু রত্বমালা, দেবরাজ গেজ ও 

গুধদনিপি সুপণকুস্ত প্রদান করিলেন । ৯। 

কুমারের শ্রীতার্থ পুর্যাদের কর্তৃক মনের ন্যায় বেগবান রথ ও মরন 

রম বর্ঘমা, ধর্ম রাজ যম কর্তৃক যমদণ্ড ও. সুতাশন কতৃকি নছ'শক্তি। প্রদস্ধ 

হুইল এবং অন্যান্য দেবখাগ সকলে প্রীতমনে তাহাকে টি নি 
উপছার-প্রদান করিলেন । ১০। 



ঈতজা তা 

ছটার়োদো'মুজা রা স রত পু» ৯১1 
পার্বতী সম্মিজাঙ্বষ্টা পরঙানন্দ মানস -:. :₹ 
মহাবিদ্যাৎ সুশীলাধর বিদ্যাং মেধা: দয়াং জা 
ুদ্ধিং চুনির্দালাং শাস্তিং তুক্টিং পুর্কিং ক্ষমাং ফৃতিং | 

সদা হয়ো ভূততিং হরিছান্তৎ দদে। মুদা। ১২1. 
প্রজাপতি দের্বসেনাৎ রত ভূষণ ভূষিভাই | 
সুবিনীতাৎ জুশীলাধঃ নুন্দরীং সুমনোছরাং | 
' দরদ তস্যৈ বিরাছেন বেদ মন্ত্রেণ নারদ ।, 
'যাৎ বদস্তি মহাষষঠীৎ পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাং। ১৩ 
অভিবিচ্য কুমারঞচ পর্বে দেব বহু | 
মুনয়শ্চৈব গন্ধর্বাঃ গ্রণম্য জগদীশ্রাম্। ১৪. 
নারায়ণঞ্চ ব্রহ্মা ধর্ন্মং তুষ্টাব শঙ্করঃ। 
প্রণনাম হরিং ভাতং ধর্ম মালিজ্য নারদ । ১৫। 

পরে কাঁমদেব প্রীতিযুক্ত হইয়। তাহাকে কাম শান্তর ও ক্ষীরোদলাগ- 

রেোপন্ন অমূলা রত্বরাজি ও বিশিষ্ট রত্বু নুপুর প্রদান করিনেন। ১১। 
অতঃপর পার্ধভী দেবী পরমানন্িত। হইয়া! এফুল চিতে ও লঙ্াস্য 

বদনে কুমারকে নহাবিদ্যা, সুশীল! বিদযা, মেধা, দয়া, স্বৃতি, নুনির্ধলা 

বুদ্ধি, শাস্তি, তুঙ়ি, পুঁটি, ক্ষমা, ধৃতি ও সুদৃঢ়! হরি ভক্তি প্রদান 
করিতে কিছুমাত্র ক্রি করিলেন না । ১২। 
“ক্ৎপরে প্রজাপতি: ঝুমারকে বেদদজ্তানুসারে রত ভুষণ দি 

নুধিনীত]1 সুশীল! দুমমোহর। পরণ জুন্দরী জেবমেনণ নানী পত্বী সংএদান 
করিলেন, পণ্তিতগণ এ কুমার পড়ী দেবসেনাকে শিশু পালিকা মন্ছাবন্ঠী 
নামে বীর্তন করিয়! থাকেন । ১৩। 

এইরূণে কুমারের অভিষেক ক্রিয়। নির্বাঞছের পর দেব, মুনি গর. টা 

গণ জগাৎ প্রভূগণকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন ১৪| 



১৮০ উঠুরাদর। চন দ্দ 

শ্রীত্যা যযোচনপৈলেজঃ বগনংস্পনায়ার্িতঃ। .. 
যে ষে তজাগতাঃ- সর্ব হযুরানন্দ পূর্ধ্বকং । ৩৬1. 
'পরমানন্দ নংযুক্তে। দেব্যাপহ মক্ছেগ্বরঃ 1 ' . 

৷ কালাস্তরে চ. তান র্ধবা পুনরামীয শক্করঃ।. 
||পুর্টিং ্ ঘদৌ বিবাহেন:গণেশায় মহাজুদে। ১৭; 
সুতাভ্যাৎ দগণৈঃ সার্দৎ পার্বতী হৃউ মাননা। 
সিষেবে স্বামিনঃ পাদপঘ্বৎ সা! সর্ব কামদং। ১৮। 

ইত্যেবং কথিত সর্ধৎ কুমারভ্ঞাভিয়েচনং | 
বিবাহঃ পুজনং তম্ত গণেশম্ত বিবাহকং। ১৯। 
পার্ধতী পুত্র লাভশ্চ দেবানাঞ্ সমাগমঃ। 
ক। তে মননি বাঞ্াস্তি কিং ভূষঃ শ্রোতভৃমিচ্ছসি | ২০। 

ইতি প্রীব্রক্ষবৈবর্থে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ জম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে কুমারাভিষেকো নাম সগ্ডদশোহধ্যায়ঃ। 

রর ০12 রি 8 

তখন ভগবান্ শঙ্কর, নারায়ণ ব্রন্মা! ও ধর্থ্ের স্তব করিয়া! ধর্মকে 
আলিঙ্গন পুর্ব্বক পূজাতম দয়াময় হরিকে প্রণাম করিলেন ।. ১৫.। 

পরে ইশলরাজ হিমালয় মহাদেব কর্তৃক পুঁজিত। হুইয়। স্বগণের সম্ছিত 
স্বধমে প্রতিগমন করিলেন এবং তথায় ধাঙ্ারা এই উৎসব উপলক্ষে 
আগৰনদ করিক়্াছিলেন তীহার। নকলেই সানন্দ চিত্তে স্ব শ্ব-স্ছানে 
প্রন্থান করিলেন । ১৬। ০:22 

'কালান্তরে দেই হুর পার্জধতী পরমানন্দিত হুইয়। পুনর্ধার ৫সই 
দেবাদি সকলকে আনয়ন পূর্বক স্বীয় পুজ্র গণেশের সম্থিত পুরি নানী 
কন্যার বিবাহ দিয়! কীর্তি বন্ধন করিলেন । ১৭1 ২ 

' * এই রূপে পার্ধতী দেবী গ্বগণের সি ঘুগল সন্তান প্রার্ত হই! 
প্রীতি পুর্ণমনে স্বীয় পতি আশুতোমের নর্ব কামএদ পান্বপত্ম সেব। 
করিতে লাগিলেন ।১৮ | ণ পা 

ছে নারদ! এই আমি তোমার নিকট কুমাঁরের শমভিষেক বিবাছ, 
গণেশের পৃজ ও পরিণয় পার্ভীর পু লাভ ও দ্েবগগের সমাগম 
বিষয় কীর্তন ' করিলম। এক্সণে তোমার অন্য যাচ্ছা শ্রবণ করিতে 
বাঙ্গন। থাকে ব্যক্ত কর। ১৯। ২০।  সগ্ডদশ অধ্যায় অন্পূর্ণ। 



১৮শ অ গণপ্িহজগ. ৮৮৫ 

মার উধাচ। 

নারায়ণ মহান্ডাগ বেদ বেদাজ পাশ । 

পৃচ্ছামিত্বা মহৎ কিধিদতি পন্দেছ মীশ্বর ॥ ১। 
জুতন্যা তিদশে শগ্ঠ শহরেস্ত মধাতুনঃ | 

বিশ্ব নি্ষন্ত যদ্ধিপ্ন মীশ্বরহ্য কথং শ্রীভে। ॥ ২॥ 
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমা্ পরমাত্থা পরাপরঃ1 
গোলোকনাথঃ স্বাং শেন পার্বতী তময়ঃ শ্বয়ং ॥ ৩॥ 
অহো ভগবত শস্য মস্তক চ্ছেদনং বিভো!। 
এহদৃষ্যা গ্রহেশন্ত তশ্েত্বং বত, মহসি | ৪1 

নায়ায়ণ উবাচ 1 

সাবধানং শ্ণু ব্রন্মস্ত্রিতিহাসং পুরাতন । 
বিদ্বেশস্ত বিত্ব মিদৎ বভভুব যেন নারদ ॥ ৫ ॥ 

নারদ কহিলেন মাতা! আপনি বেদ বেদাজ পারদশর্শ, আনার 

মনে যে এক মহৎ সন্দেছ উপস্থিভ তাহাই এক্ষণে আমার জিআ্াস্য 

হইয়াছে । ত্রিদশেশ্বীর ভগবান শঙ্করের পুজ্ব গণেশ সর্ব বিপ্ব বিমাশন 
ঈশ্বর বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন তীহ্থার বিশ্ব উপস্থিত হুইল কেন? যে 
লীম।ন্ পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা! গোলেোকনাথ শ্রী প্বয়ং স্বীয় 
অংশে পীর্জভীর পুজ্ রূপে অবতীর্ণ হইলেন, গ্রহেশ্বর, শনির গ্রহ দূর্টি 
যোগে মেই ভগবানের মন্তকচ্ছেদন হইল ইহ! সামান্য আশ্চর্যের বিষয় 
নে, অতএব. আপনি রূপা করিয়া আমার এই সংশয় যাছীতে 

উত্তম রূপে চ্ছেদম হয় তাহা ককন। ১1] ২1৩1৪ 

নারায়ণ খধি কহিলেন, দেবর্ষে! যে কারণে বিয় বিনাশন গণেশের 

বিশ্ব উপস্থিত হয় তৎ সগ্বন্ধে যে একটি পুর'তন ইতিহাস বর্ণিত আছে, 
তাছ। তোমার নিকট কীর্ভন করিতেছি, সীবধানে শ্রবণ কর। ৫1 

৪8 



১৮৯ ক্মররর্রপুর্াপ্য। ১৮. 

একদা শঙ্করঃ ভুর্ঘরং জান পরমক্রু,ধা! |, 
মালি সুমালি হস্তারং শুলেন ভক্ত বগদলঃ ॥ ৬ ॥ 

্রীনুর্য্েইব্যর্থ শুলেন.শিৰ ভুল্যেন তেজসা। 

জহার চেতনাং সদ্যোরথাক্চ, নিপপাতি জগ ॥ 

দদর্শ কন্পঃ পুভ্্ং মৃত মুত্তান লোচনং।. 
কৃত্বা বক্ষনি তং শোক! বিললাধ ভৃখং মুদ্ধূঃ ॥ ৮ ॥. 

হাহাকার সুরাস্তস্তাশ্ক্র বির্বললপুস্থপিং |. 
অন্ধীভূতং জগৎ সর্ব বভূব-তমসার্ভং ॥ ৯ ॥ 
নিপ্গভং তনয়ং দৃষ্ট। শশাপ কশ্যপঃ শিবং। 
তপন্থী ব্রহ্মণঃ পৌঁভ্রঃ প্রজ্ছলন্ ব্রহ্ম তেজসা ॥ ১০ 
মহ পুভ্রস্ত যথ! বক্ষ শ্ছিন্রং শুঁলেন তেনঘ। ; 

তু পুত্রসন্ত শিরশ্ছিন্ন মেবস্ত তস্তবিষ্যতি ॥ ১১ ॥ 
টিরিরযরিারেরার তরিকা তি টি রি নি 

পুর্বে নূর্যযদেব শিব ভক্ত মালী ও সুমালী নামক দানবছয়কে দমা- 

হুত করাতে তত্ত বল ভশবান্ শঙ্কর "অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তীছাকে আত্ম 

তুল্য তেজঃপুগ অব্যর্থ শুল দ্বারা আঘ।ত করেন, মেই আঘাতে দিবাকর 

তধক্ষণাৎ বিচেতন হুইয়। রথ হইতে নিপতিত হুইয়ান্িলেন। ৬।৭। 

তছৎপরে ভান্কর উত্তাননয়ন হুইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন কশ/প তথায় 

আগমন করিয়| মৃত সন্তান দর্শনে নিতান্ত শোকাতিভূভ হইয়া সেই মৃত 
পুন্ত বক্ষঃস্ছলে ধারণ পূর্বক কৰুণধ্বরে বারংবার বিলাপ করিতে 

লাশিলেন। ৮। 

তখন দেবগণও নিতাস্ত ভীত হুইয়! বারংবার হাঁছাকাঁর করিতে 

লাঁগিলেন। . সেই কালে সমস্ত অগৎ. অন্ধকারারত অন্ধীভুত হুইল ।১। 

এ সময়ে ব্রহ্মার পেধত্র ব্রদ্মতেজে জাজ্ভবলযমান পরম তপন্বী কশ্যপ 
স্বীয় পুস্তর হূ্ধ্যকে নিশ্রাভ দেখিয়! শিবকে এই রূপ শাপ প্রদান করিলেন 

যেমন তোমার শুলাঘাতে আমার পুলের বক্ষঃস্থল ছি হইয়াছে তন্ররপ 

ভোমার পুল্রের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে ॥ ৯০।১১॥ 



১৯ল 

শিবশ্চ গলিত ক্রৌথ! ক্ষপেদৈবীশুত্তোধকঃ 
্রহ্মজ্ঞানেন শুই সর্ধ্যংস্টবধামাম ততক্ষগা॥ ১২ | 
্রন্ম বিষণ মহেশানা'নংশস্চ হিশুণাস্মিকঃ। 
হুর্্যশ্চ চেতনাং প্রাপ্য গযুততং বাঁণতুঃ পুর ॥ ১৩৭ 
ন লাম পিতরংভভ7 শহীরধস্তভুরৎসলঃ। 
বিজ্ঞাঘ শস্তো? শাপহচকশ্যপঞ্চ চুকোপহা॥ ১৪ & 
বিষয়্ং নৈধ জগ্তাহ কোপেনৈব মুষচিহ | 
বিষয়ঞ্চ পরিত্যাজ্য ভজামি কষমীশ্বরৎ 1১৫ 1: 
। সর্ধ্বৎ তুচ্ছয়সিভ্যঞ্চ নশ্থরঃ চেক্বরহ বিনা। 
বিছায় মঙ্গলং সত্যৎ রিদ্বানেচ্ছেদ:মলঘ | ১৩ ॥: 

দেবৈশ্চ প্রেরিতো। ত্রক্ষা নমবগভায য অস্ত মঃ। 

১৮৭ 

অতঃপর.আশুতোষ দেবাদিদেব ক্ষণমধে। বিগত ক্রোধ হইয়া! ভৎ- 
ক্ষণ ব্রদ্দজঞানে হধ্যদেবকে পুনজরবিত করিলেন ॥ ১২॥ 

তখন ব্রন্মা বিষু মহ্র্বরের অংশজাত ভ্রিগুণাত্বক. সুর্যের চৈতনা 
পরাণ হইয়। গাত্রোথান টাক পিত। কশ্যপের সমীপে দণ্ায়মীন 

হইলেন ॥.১৩॥ | 
তৎ্পরে সেই ভক্ত বৎমল দিবাকর ভক্তিযে গে পিভ্ চরণে প্রণান 

করিয়া ভগবান্ শঙ্করের চরণে প্রণত হুইলেন। প্রণতির-পর কশাপযে 

দেবাদিদেবকে শপ প্রদান করিয়াছেন -তাচছ! -তাঙ্থার বিদিত হওয়াতে 

তিি পিতার এ্রতি ক্রোধ প্রকাগ-করিলেন ॥ ১৪ ॥ 

অতঃপর ক্রোধ ভরে তিনি আই. রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, 

আমি. আর বিয়ে বিশ্লুপ্ত থাকিব ন1-/,: এক্ষণে আমি বিষয়] ভোগ পরি- 
ত্যাগ করিয়া পরাৎ্পর, পরমাত্থ জীকষ্নকে ভজন! করিব ॥১৫ 7. 

সমস্ত জগৎ মিথ্যাময় নশ্বর গু তুচ্ছ, কেবল একমাত্র গরাতপর পর- 
মাত্বা:কুষ্ই নিত বন্ত, জ।লবান ব্যক্তি মজলময় নিত্য বস্ত পরিভ্াগ 

করিয়। কখন অমঙ্গল জনক,দস্ত লাতের ইচ্ছা! করেন, ন। & ১৬] .- 



১৮৮ ত্র বৈষর্তধুরাণম্। বপন অ 

 বোধযিত্ব। রৰিৎ তজ মুদ্বোজ বিষয়ে প্রভূঃ ॥ ১৭ 
শিব স্তমাশিল্ষং কত্বা! ব্রজ্জাচ বযালনং মুদা। 
জগাম কশ্যপন্চৈ স্বরা্িং রবি রেরচ ॥. ১৮ ॥ 
অথ মালী সুমালীচ ব্যাধিগ্রন্তৌ দভূবতুঃ। 
শ্বিত্রে? গলিত জর্বা্গো। শক্তিহীনেণ হত প্রভো। ॥ ১৯॥ 
ভারুবাচ ন্যয়ং ব্রদ্ষ। যুবাধ। ভজতাং রবিং | 

ুর্য্য কোপেণ গলিতে যুবামেব হত শ্রভে। ॥ ২৭ । 
সুধ্যস্ত কবচ স্তোত্রং সর্ব্বং পুজা বিধিং বিধিঃ। 
জগাম কথযিত্বাতে। ব্রজ লোকং সনাতনঃ ॥ ২১ ॥ : 
ততন্ত পুফরং খত্ব। শিষেবা তে রবিৎ মুমে। 
্নাততা ত্রিককালৎ ভক্ত্যা চ জপন্তো মন্ত্র ঘু্তযৎ ॥ ২২॥ 

ভূর্ধযদেব এইন্প নির্কেদ প্রাপ্ত ইলে অর্ধ লোক পিতামহ ব্রহ্ম! 

দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত ছইয়! সলন্ত্রমে রবির নিকট আগমন ও এ্রবোধ 

এদান পূর্বাক পুনর্ধার তাছাকে বৈষয়িক কার্ধে নিয়োজিত করিলেন 0১৭। 
তথ্পরে ত্গধান্ ত্রক্মা। দেবাদিদেব মহাদেব ও কশ্যপ প্রীতমনে 

দিবাকরকে আশীর্বাদ করিয়। স্ব স্ব আলয়ে এরতিগমন করিলে দিনমণি 

স্বীক্ন রাশি ক্মারলঘন করিলেন ॥ ২৮॥ 

অমস্তর নালী ও নুমালী উভয়ে ব্যাধিগ্রস্ত শ্িতরগ্াত্র গলিত সর্বাজ 
শর্তিহীন ও হত প্রভ ছইয়। অভি ক্লেশে কালহরণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ 

ভদ্দর্শনে ভগবান্ ব্রহ্ম! ন্বয়ং ভাাদিগের নিকট আগমন করিয়া 

তাঁছাদিগকে এই কূপ উপদেশ গ্রদ্দান করিলেন দিবাকরের -ক্লোপে 

তোমরা গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছইঈয়। ত্র ইয়া, অত এব 

এক্ষণে তোমরা উ্য়ে নুর্যাদেবেক উপাসন। কর ॥ ২০॥ 
এই রলিয়। জাগঞ্িগ্াত। লনাতন ক্রুদ্ধ! হুর্েযর করচ স্তোত্র গ পূজা 

বিধি ভীকাঙ্গিগের নিকট কীর্ভম করিয়। ব্রদ্ধলোকে গমন রূরিলেন ॥ ই৯॥ 

তৎ্পরে নেই মালী ৪ নুষাঁলী উভয়ে পুক্ষরতীর্ঘে গমন কর্িয়। ব্রিকা- 



১৮ ২৮৯ 

ততঃ সূ্ঘ্যারং প্রাগ্য দিজয়পৌ-বভূৰ ভূঃ। 
ইত্যেবং কথিতং মর্বৎ কি,যঃ শ্রোতুমিচ্ছমি॥ ২৩॥ 

ইতি প্রীবরদ্ষ বৈবর্তে মহীপুরাণে নারায়ণ নারদ মম্বাদে গণপতি 

খণ্ডে বিদ্বেশ মংবিদ্ পরশ্শ্চাীদশোইধ্যায়ঃ। 

লীন স্নান পূর্বক গক্িযোগে হুর মন্ত্র জপ রূরত ভগবান ছূর্য্যের 
উপসন! করিড়ে লাগিল ।২২। ূ 

অতঃগর পর্যয হইতে বর প্রা হইয়! তাহার! পূর্ববহ দিবা রূণ প্রাপ্ত 
হইল। নারদ! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান বরিলাম। 
এক্ষণে অনা যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর।২৩। 

ইতি প্রীতরক্ষ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ জন্বাদে গণগতি খণ্ডে 

বিয্নেশ নংহিষ্ন প্রশ্ন নাম অফাদশ অধ্যায় মন্পূর্ণ। 



১৯৫ ব্রহ্ম বৈবর্ীপুরীপ্ । ১৯পঁ অ 

একোনবি"্পোইধ্যায়ঃ! 

.. মারদ-উব্চি। . 

কিং স্তোত্রং কবচং ত্রহ্গন্ ব্রন্মণ! চ দেখ মুনে।, 

দ্ীনবাভ্যাং পুরাদততৎ সুরধ্যস্ত পীরমাত্মনঃ।| ১। 

কিং বা পুজা বিধানং ব1 কিং মন্ত্ৎ ব্যাধি নাশনং 

র্কং চাস্ত মহাভাগ তে ত্বং বত, মর্থসি। ২ 
| লূত উবাঁচ( 

নারদস্থ বচঃ জ্রত্ব ভগবান করুণানিধিঃ। 
স্তৌত্রঞ্চ কবচং মন্ত্র মুবাঁচ পুজনুক্রমৎ। ৩।. 

নারায়ণ উবাচ। | 

শৃণু নারদ বন্ষ্যামি ্রীস্্য্য পুজনক্রমং | 

স্তৌত্রঞ্চ কবচৎ সর্ব পাপ ব্যাধি বিমোঁচনং | ৪। 

মালি সুমালিদেণ দৈত্যে ব্যাধি গ্রস্ত বভুবতুঃ। 
বিধিং মম্মরতু স্তৌতৎ শিব মন্ত্র গ্রসাদকৎ। ৫। 

নারদ ককিলেন, মহাভাগ | পূর্বে সর্ঘ লৌক পিতামহ ব্রদ্ষা 

সেই মালী ও নুমালী নামক দানবদয়কে পরমাত্বা সুর্যোর কিরূপ 

ব্যাধি বিনাশন স্তোত্র ও কবচ? পুজা বিধি ও মন্ত্র কছিয়াছিলেন আপনি 

কূপ! করিয়। তাঁছ। আমার নিকট কীর্তন কুন ॥ ১। ২ ॥ 

জগত কন্ছিলেন ছে মহর্ষিগণ ! ককণ। নিধি ভগবান নারায়ণ খবি 

দেবর্ধি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। কছিলেন নারদ | এক্ষণে আমি 

তোমার নিকট ভগবানু ুর্ঘ্যদেবের দর্বব্যাধি বিনাশন স্তোত্র কবচ 

পুজাবিধি ও মন্ত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৩ |৪॥ 

পূর্বে শিবতত্ত মাঁলী ও ভুমাঁলী নামক দানবয় ব্যাধি গ্ন্ত হয়! 

' শিব মন্ত্র এসাদে ব্রহ্মাকেন্মরণ করিয়াছিলেন | ৫1 



ব্রহ্মা গত্ব। চ রৈকুগং পপ্রদ্ছ কমললাপৃতিং1: : 
শিবং ভজৈব গচ্ছস্তং রসস্তৎ হরি অন্তিধোঁ 1৬1... 

ৰ . ব্রন্দোবাঁচ। 
মালি সুমালিনে দৈত্ো ব্যাধি বতুবতুঃ। 
কমুপায়ং বদ ব্রহ্মং স্তযোর্বযাধি বিনাশনে। ৭1 

বিষুরুবাচ: | -.. 
কৃত্ব। সুষয্যস্ত সেবাঞ্চ পুরে পুর্ণ ব্সরং | 
ব্যাধি হন্তর্দদংশস্য তৌঁচ মু ভবিষ্যতঃ। ৮। 

শঙ্কর উবাচ। 
ুর্যাস্ত স্তোত্রং কবচৎ মান্ত্রৎ কপ্পতন্্ৎ পরং। 
দেহিতাভ্যাৎ জগঙ্কান্ত ব্যাধিহস্তর্মহাত্মনঃ | ৯। 
আরাৎ সম্পত প্রদাতারো সর্বব দাত! হরিঃ ম্বয়ং। 
ব্যাধিতস্তা দিনকরে! যস্য যো বিষযো৷ বিধে। ১০। 

পরে ব্রহ্মা বৈকু্ঠধ।মে গমন করিয়া দেখিলেন কমলাঁপতি ভগবান্ 
বিষ্ণুর নিকট দেবাঁদিদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি সর্ক 
নিয়ন্ত/। সনাতন বিষুকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, ভগবান! মালী ও 
নুমালী নামক দাঁনবদ্ধয় ব্যাধি গ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কপ। করিয়। 
তাঁহাদিগের ব্যাধিনীশের উপায় নির্দেশ ককন ॥ ৬। ৭॥ 

ভগবান বিষু ব্রদ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়। কহিলেন, বিধে | মেই 
দানবছয় পুক্কর তীর্থে গমন- করিয়া পুর্ণ মংবশুসর আমার অংশজাত 
ব্যাধি হত] ুর্যদেকের উপাসন! করিলে ব্যাধি ছইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৮॥ 

তগবান্ শঙ্কর কহিলেন, বিধাতঃ!. আপনি সেই দানবদ্বয়ের নিকট 
গমন করিয়। তাস্ছাদিগকে ব্যাধি নাশক মহাত্মা হুর্যোর কপ্পতকক শ্বরূপ 
মন্ত্র স্তোত্র ও কবচ প্রদান ককন। যদিও সর্ঝ সম্পন্বিধাত। সর্বদাত! 
সনাতন হরি আমাদিগের সমীপে অবস্থিত রহিয়াছেন তথাপি যিনি 
যে অধিকারে নিযুক্ত আছেন তৎ কর্তৃক সেই অধিকার ভুক্ক কারধই 



১৯২ রহ্ম বৈরস্পুর়্াণয। ১৯ 

তযোরনুমতিং প্রাপ্য যে? দৈত্য গৃহাং বিধিঃ। 
প্রণম্য তৌ তং পৃষ্টা চ তশ্সৈ দত্বাববাসনং | ১১। 
তামুবাচ স্বযং ব্রদ্ধা! গলিতে চ দযানিথি;। 
্তব্ধাবাহার রহিতে) পু দুর্গন্ধি সংযুতে]। ১২। 

ব্রল্মোবাঁচ। 

গৃতীত্বা কবচং স্তোরং মন্ত্রং পূজ। বিবিক্রমৎ 
গত্বাহি পুফরং বুষে! যজথঃ প্রগতো| রবিহ | ১৩। 

ভাব চতুঃ। 

ভজ্ীবঃ কেন বিধি না কেন মন্ত্রেণ বারিধে। 
কিং স্তোত্রং কবচং কিং বা তদীবাভ্যাৎ প্রর্দেহি চ। ১৪। 

_স্রন্ষোবাচ। 

কৃত! ত্রিকালং স্নানঞ্চ মন্ত্রেণানেন ভাক্ষরং | 

সম্পাদিত হওয়! উচিত। দ্লিলকর ব্যাধি হস্তা নুত্তরাঁৎ তিনিই সেই 

দানবছয়ের বাঁধি নাশ করিবেন ॥ ৯। ১০ ॥ 

রক্ষা, ভগবান্ বিষ ও শঙ্করের নিকট এই রূপ অনুমতি প্রাণ হইয়। 

মালী ও নুমালী নামক দৈতাদ্বয়ের আবাঁসে উপনীত হইলেন | আগ- 

মন মার তাহারা তক্তিভাবে তীাঙছাকে প্রণাম পূর্বক হ্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 

করিয়। উপবেশনার্৫থ উ€রুষ্ট আঁদন প্রদান করিলেন ॥ ১১ 

তখন দয়।নিধি বিধি স্বয়ং সেই দানবদ্ধয়কে স্বরবীভূত আঁছার রস্থিত 

প্রায় হুর্ণন্ধিযুক্ত ও গলিতদেছ দেখিয়া! তাঁছাদিগকে সম্বোধন পূর্বক 
কন্ছিলেন বৎস দ্বয় | তোমরা! শূর্ধযাদেবের মন্ত্র স্তোত্র কবচ ও পুজ। বিধি- 

রম গ্রহণ পূর্বক পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া! প্রণততাবে ভর্তি, পূর্ণহদয়ে 

পূর্াদেবের উপীসন! কর 1 ১হ। ১৩ 

্রক্ষ! এই রূপ ক্ছিলে সেই দানব কিল, ধিধে | কোন্ বিধি 

অনুমারে ও কিমস্ত্ে আমরা ভগবান হূর্ঘাদেবের উপঙনা করিব এবং 
ভাহার স্তোত ও কবচই বাকি একার, তাহ। আমাদিগের নিকট কপ! 

পূর্বক বিশেষ রূপে নির্দেশ ককন ॥ ১৪। 



মন আ ১5৩ 

সংসেব্য ভার তাতগাখ দিচনাীচ ভবিধাঞ 1 ১৫1. 
ও জ্রীৎ নমো ব্তগবতে পু্ধ্যোয পরধাদ্থীনে সণ 1. 
ইত্যনেন চ মন্ত্রেগ পাবধাদং দিবাকরং | টা 

পুজা ভভযা দত্বাচৈবোপহারাশি যোছ়শ 1 : 
এবং সন্বৎসরং যাব গ্রুবং মুভ ছৰিধ্যগ্ঃ। ১৬.। 
অপূর্ব করচং ক্ষস্ত মুবানভযাং প্রদদ্বায্যক্ং 1:7৮. 

বদ্দতং গুরুণ পুর্ব গিজ্ঞায প্রীতি পুর্ববকং 1 ১৭1 
তত সহত্র ভগান্জায় শখপেন গঁতমক্য চ1 : -.... 
আহঙ্গয হরণ মৈব পাপ বুক্তাষ শঙ্কটে 1:৯৮ 1.৮ 

বৃহস্পতিররাচ। ; - 
₹-শৃণ প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমান্ভুতং। 

দ্ধ স্ব মুনয়ঃ পুত] জীবন্মক্তাচ ভারতে | ১৯। পু 
্রশ্ধা কছিলেন, বৎসন্তয়! ভোমর! পুঞ্করতীর্থে গমন করি] ত্রিকা- 

লীন সরান পুর্ধক বক্ষামীণ মস্ক্রে ভেজোময় ভগবাঁন্ ভাক্করের উপাসন! 

করিরেল এই দাকণ রোগ হইতে মুক্তিলাত করিতে পারিবে ॥ ২৫৪... 
অতএব ভোমরা! ভক্কি পূর্ণ ছদয়ে পুক্করতীর্ঘে পূর্ণ সংরৎ্সর 

€ঞজ্দীং লমে স্বগবস্তে পর্ঘযাঁয় পরষাতনে ম্বাছ। ) এই মনে সখিপ্ানে 
ভগবান ভাম্বরের ষোঁড়শৌপচাঁরে- অচ্চন! কর নিম্ফয় এই দাকগ রাগ 
হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ মাত্র ন্নাই ॥ ৯৬ 

পুর্বে দুরগুক রছুস্পতি শ্রীতিপূর্ববক ইজ্রকে যে শূর্যাকরচ প্রদান করি- 
যান্ছিলেম, এক্ষণে আমি দেই কর ত্োদ্বাদিখাকে দান করিতেছি 8১৭৪ 

পুর্বে দেবরাজ গেখতমপত্ী অহল্যাকে হরণ করিলে গেতমের ব্মস্ধি- 
শালে ভাক্কার অজে সহ স্ত্রী চিক্কের আবির্ভার হয় ইন্রদেব স্বীয় হু তি 
জন্য এই রূপ ঘোর শঙ্ক্টে পতিত ছইলে ভুরগুক ডাছার নিকট উপনীত 
হুইগ্াকছিলেন দেবেজ্! ঘে লুর্ধযকবছ, প্বরণে যুনিগণ ভারতে পবিত্র 
ও জীবন্ত ছইয়াহেল: সেই পরদাভ্ডূক কবচ ভোদার নিরুট কীর্তন 
বরিতভেছি শ্রবণ কর ৪॥ ১৮1২৯ 

২৫ 



১৪৪ ্ঙ্ষবৈবর্তপুরীণয়। . ১৯ 

কবচং বিভ্রতৌব্যাধিরনধাতি মন্সিথিং ভিয়া।: 
যথা দৃঁষ্টা বৈনতেষং গলীযন্তে ভূজমাঃ। ২০। 
শুদ্ধাষ গুরু ভক্তাধ গ্বশিধ্যায প্রকাশষেশু। 

খলাধ পরশিষ্যাষ দত্বা মৃত্যু মবাপু,ষা। ২১7 

জগদ্িলক্ষণস্তান্তয কবচস্ত প্রজাপভি£। 

খাধিশ্ছন্দশ্চ গায়হী দেবো দিনকরঃ স্বয়ং । 
ব্যাধি প্রণাশে সৌন্দর্য্য বিনিযোগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২২॥ 
সদ্যঃ পৃতকরং সারং সর্ব পাপ প্রনাশনং। 
ও ক্লীৎভ্রীং শ্রীং প্রসুধ্যায় স্বাহা মে পাতু মস্তকং ॥২৩। 
অফ্টাদশাক্ষরো মন্ত্র কপালং মে স্দাবতু। 
ও দ্রীং দ্রীং প্ীং শরীনূধ্যায় স্বাহা মে পাতু নামিকাঁৎ ॥২৪॥ 
চক্ুর্ট্মে পাতু সুর্ধ্যম্চ তারকাঞ্চ বিকর্তনঃ | 
ভাক্করে! মেধরং পাতু দস্তং দিনকরঃ সদা ॥ ২৫॥ 

যেমন গকড় দর্শনে ভুজন্পমগণ পলায়ন করে তন্দেপ যে বাক্তি এই 
কবচ ধারণ করে, ব্যাধি, ভয়ে তাস্থার নিকটন্থ হইতে পারে না ॥ ২০ | 

পবিত্র চিত্ত গুকভতক্ত স্বীয় শিষোের নিকট এই কৰচ প্রকাশ্য বলিয়! 

নির্দেশ আছে, যে ব্যক্তি, খল পর শিষ্যকে এই কৰচ প্রদান করে 

ভাহাকে মৃত্ামুখে পতিত হইতে হয় ॥ ২১। 
এই জগদ্বিলক্ষণ কবচের খবি প্রজাপতি ছন্দ 'গায়হী ও দিবাকর জ্বয়ং 

দেবত! রূপে নির্দিউ আছেন। ব্যাধি নাশনে ও সেখন্দর্মোে ইছার 
বিনিয়োগ হইয়া খাকে॥ ২২॥ 

ও ক্লীং ত্রৌং শ্রীং শ্রীস্্ষযায় স্বাহা! এই সর্ব পাপ প্রনাশন জঅদাঃ 
পৃতকর সার মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা! ককন ॥ ২৩। 

আর অফ্টীদশ।ক্ষর মন্ত্র আমার কপাঁল রক্ষা! ককন এবং ৪" ভ্্রীং জ্ীং 
্রীং শ্রীনু্ঘযায় ন্বাঁছ। এই মন্ত্র আমার নাঁশিক! রক্ষা ককন॥ ২9 ॥ 
_ শর্ধযদের সর্বদা আমার চক্ষু বিকর্তন তারকা, ভাঙ্কর অধর দিনকর 

কা 11 হ 
রি ৭ পি 



২৯শা অ গণ্পড়িধগয়। ১৯৫ 

প্রচণ্ড পাতু.গণডং মে মার্ভওঃ কর্ণম়ে বচ্:1... ৫. 
মিহ্রিম্চ সদান্ষন্ধং পাতৃ,জজে চ পুষণঃ (২৯: 
বক্ষঃ পাতু.রবিঃ শঙ্ম্নাভিং, সু্ধ্যং স্বয়ং সদা। 
কন্কালৎ মে সদা পাতু সর্ব দেব নমস্কৃতঃ ॥ ২৭৪ 
করে? পাতু মদা ব্রধূঃ পাতু পাদ প্রভাকরঃ। 
বিভীকরে। মে সর্বাজং পাতু সম্তত মীশ্বরঃ ॥ ২৮৪. 
ইতি তে কথিতং বশুস কবচং সুমনোহরৎ। 
জগদ্ধিলক্ষণং নাম ব্রিজগত্ু সুদুর্লভৎ ॥ ২৯ ॥ 
পুরাদত্তঞ্চ মনবে পুলস্ত্যঃ পুক্ষরে মুদা। 
ময়াদত্তঞ্চ তৃভ্যঞ্চ ঘন্সৈ কস্মৈ ন দাস্তমি & ৩০ $ 
ব্যাধিতোমুচ্যসে তব কবচস্থ প্রসাদতঃ। 
ভবানরোগী শ্রীমাংস্চ ভবিষ্যসি ন সংশয় ॥ ৩১ ॥ - 
লক্ষণ বর্ষ হবিষ্যেণ যশফলং ল্ভতে নরঃ। .. 
তশ ফলং লভতে নুনং কবচস্তাস্তা ধারণা ॥ ৩২ 1 

দত্ত, এচণ্ড গণুদেশ, মার্ভও কর্ণ* মিছির স্বত্ব, পুষ! জঙ্ুঘাছয়, করি বক্ষ$- 
স্থল, দ্বয়ংনূর্্য নাতি, সর্ঝ দেবনমন্কত জ্যোতির্ময় পুকষ কঙ্কাল, 
ব্রধু করদ্বয়, এভাকর পদ যুগল, ও তগৰান,বিভাকর সর্ধায় রমা 
ককন ॥ ২৫1২৬ 1২৭1৮ ॥ ৃ 

বংস! এই আমি জগদ্িলক্ষণ নামক জগত্রয় সুছুর্লত অতি মনোহর 
ুর্য্য কবচ ভোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ২৯॥ | 

পুর্বে মহর্ষি পুলশ্ত্য পুঙ্কর তীর্থে মাতা মরুকে প্রীত মনে এই কবচ 
প্রদান করিয়াছিলেন | এক্ষণে, আনি ইহা. তোমাকে প্রদান বানি 

তুি যে-কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদখন' করিও ন1 | ৩০ | 
এই কবচ প্রসাদে 'তুমি ব্যাধি মুক্ত অরোগী ও ই্রমান্ হইয়া! গারস- 

দুখে কাল যাপন করিবে.সদে মা নাই ॥ ৩১. 4 
মম্ুাগণ লক্ষ বর্ষ ছবিধ্যান্ ভোজন করিয়! তজ্জন্য যে ফল প্রাণ্ড হয় 



১৯৬ ্ক্ন বৈবর্তগুরীণমূ। 2৯শ এ 

ইং কবচ মঞ্তান্া যো মুট়ো ভাক্ষরং ভজেত। 
দশ লক্ষ প্রঙ্গপ্তোপির্দস্ত্র সিদ্ধি নর্জায়তে 1 তও 8: 

ইতি ব্রহ্ম বৈধর্তে মহাপুরাণে সট্ধ্য কবচং জমাণ্ড২ 

ূ . ব্রন্ষোবাচ। .. 
ধত্তেদৎ কবচৎ বসে কৃত চ স্তবনৎ রবেঃ | 
যুবাং ব্যাথি বিমুক্তে। চ নিশ্চিতত্ত ভবিষ্যথঃ ॥ ৩৪ ॥ 

স্তবনং সামবেদোক্তং স্ুরধ্যস্থ ব্যাধি মোচনং | 
সর্ধ্ব পাপ হরং সারং শ্রীরারোগ্য করং পরৎ ॥ ৩৫ ॥ 

. ব্রক্মোবাচ। 
তং ব্রহ্ম পরমং ধাম জ্যোতী রূপং সনাতনৎ। 

ত্বামহুং স্তোতুমিচ্ছামি ভক্তানুগ্রহকারকৎ ॥ ৩৬ ॥ 

ব্বৈলোক লোচনং লৌকনাথং পাপ প্রমোচনৎ। 

এইকবচ গ্ারণে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ করিতে পারে ৩২ 

, যে মূঢ় ব্যক্তি এই কবচ পরিজ্ঞাত ন। হুইয়। সুর্ধ্যের উপাসনা কারে? 

লগ বর্ষ মন্ত্রী জগ করিলেও তাছার সিদ্ধি' লাত ছয় লা ॥৩৩॥ 

ইতি আ্রব্রক্মবৈবর্তে মহাপুরাণে রীন্র্ধ্য কবচ মম্প্ণ । 

০ 

ত্রশ্থা! কন্িলেন, বৎসর | ভোমর! এই কষচ ধারণ করিয়। ভশবান্ 

জুর্যদেবের সব করিলে নিশ্চয়ই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিবে 17৭5 ৪ 

 আামবেদে সর্ব বাণধি বিম্যাশন সর্ব পাপহুর আরোগ্য ও. নলানার্ঘা 

ফানক, পরমোতরুষ্টী সর্ধাসীর দূর্যয স্তব উত্ত আছে ॥ ৩ 
বহুসন্বয়! এক্ষণে আমি পরম ধাম ত্রন্মন্যদূপ ভন্ং'বৎ নল. জাতি" 

পার. সনাতন নূর্ঘ)দেবের শব কছিতেছি, প্রবণ কর |: ৩৬ 



চ৭ আ গগযারিগওছ।। ১৯ 

তপনা ফল দাতারংদুঃগদ পালিনাদ সহী ৮ ৩৭.। 
বর্ঘাচুরূপ ফলদ বর্মাধীজং দয়ানিধিং |. 7.৮ ১ 
কর্মরূপৎ ভ্রিয়ারূপমরূপং কদ্মবীজকং |/৩৮1. 
ব্রহ্ম বিষূঃ মহেশানামংশঞ্চ ভ্রিগুপাত্যুকং। 

ব্যাধিদং ব্যাধি হস্তারৎ শোক মোহ ভয়ঈপহ্ছৎ | . . 

সুখদং মোক্ষদৎ সারং ভভিদৎ সর্ব কামদং। ৩৯1 
সর্বেশ্বরং অর্বরূপৎ আাক্ষিপণৎ অর্ব্ব কর্দাণাং |, 
প্রত্যক্ষং সার্বলোকানামপ্রত্যক্ষ মনুহকং। ৪*| 

শঙ্বদ্রস হরং পশ্চান্দ্রসদৎ সর্ধ্ব নিদ্ধিদৎ) 7... 
সিদ্ধিন্বরপঞ্.সিদ্বেশৎ সিদ্ধানাৎ পরম গুরুৎ 1: ৪১। 
স্তবরাজ মিদং প্রোভং গুস্থাদগ্হাতরং পরং। 

তরিসনধযং যঃ পঠেস্িত্যত সর্ব্ব ্ যাখিঃ রমুগ্যতে। ৪২1 

সেই তভগবান' ভীঙ্কর ত্রিলোকের লোচন স্বরূপ লোকনাথ পাপ 

মোচন কারী সর্কদ! তপস্ঠাঁর ফলদাতা ও পাপিগণের হ্রঃখদাঁত। বলিয়া 
নির্দিউ আছেন ॥ ৩৭. - 

সেই দয়াময় স্মূর্ধয কর্ম বীজ, কর্্মরূপ, ৪৮ রূগ ৪ রূপন্থীন' রবী 

রূপ, ভিনিই'জীবগণকে কর্ধানুর্ূপ ফল প্রদান করিয়া, থাকেন & ৩৮ | 
 ছ্িনি' বচ্ছ)। বিষু ও মহ্েশ্বরের অংশজাত) ভিহুখাতবক, শোক মোক 

তয় মাক ভক্ত জনের বাধিহস্তা। পাপীজমের ব্যাঞিএদ, ভক্তি ও সুখ 
মোক্ষং দাত] ও সর্ধকাম প্রদাত। বলিয়া! কথিত হুইয়! থাকেন । ৩৯। 

তিনি সর্বেশ্বর সর্বরূপ সর্ব কর্মের সাক্ষী..ও সর্মলোকের গ্রতাক্ষ 
গেধচরু বলিয়। নির্দিউ আছেন কিন্ত কালে তিনিপাপিগণের অগ্রত্যন্ষটী- 

ভুত হইয়। প্রচ্ছর ভাবে অবচ্থান করেন | 8% ॥ ্ 

নিরন্তর তং কর্তৃক রস গৃহ্থীত হয় কিন্তু গম্চাৎ তিনি রম দান 
করেদ। জ্ান্দিখণ তাছাকে সর্ব সিন্ধিদাতা দিদ্কি স্বরূপ, সিদ্ধেশ ও 

নৈপ্ধ ওণের পরন গুক বলিয়। কীর্ভন করিয়া থাকেন ॥8১৪. . 



১৯৮ ব্রহ্ম বৈবর্তরপূরাগয। ১৯শ 
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আন্ধ্যৎ কুষ্ঠঞচ দারিদ্রং রোগঙ্শোকৎ ভয়ং কলিং? 
তন্তনশ্যতি রিশ্বেশ গ্রনুধ্য ক্রিপয়াৎ ঞ্রুবং 18৩ |. 
মহাকু্তী চ গলিতো চক্ষুহণীনে মহাত্রণী। রে 
যন্ষমাগ্র্তে! মধাঁশুলী নান! ব্যাধি যুতভোপি বা। 
মাসং কৃত্বা হবিষ্যান্নাং শত স মুচ্যতে ঞ্ুবহৎ। 
ন্নানঞ্চ সর্বভীর্ধানাং লভতে নাত্র সহশয়ঃ।৪৪। 
পুক্ষরং গচ্ছথঃ শীঘ্র ভাচ্করৎ ভজথঃ জুতেখ। 
ইত্যেব মুক্তা সবিধি জর্গাম স্বালয়ং মুদা। ৪৫। 
তৌনিষেব্য দিনেশং তং নিরজৌতো বভূবতুঃ। 
ইত্যেবং কথিত২ বস কিস্তয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছমি। ৪৬। 

বৎসদ্বয়! এই আঁমি ভৌমাদিগের নিকট গুঢ় হুইতেও গুঢ়তর 
পরমোত্কৃষট স্তব কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি ব্রিসন্ধ্যাকালে এই স্তব 
পাঠ করেন ভিনি সর্ব ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৪২] 

বিশ্ব কর্ভা ভগবান্ সূর্য্য যাহার প্রতি পসন্ন হন, তৎ কৃপায় সেই 

ব্যক্তির অন্ধতা', কুষ্ঠ, দারি দ্রা, রোগ, শোক, ভয় ও কলির দৃ্টি ৪ 
সমত্তই বিনষ্ট হইয়! যায় ॥ ৪৩ ॥ 

জীব মহ! কুষ্ঠী, গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, অন্ধ, মহা ব্রণী, য্ষমা গ্রস্ত, 

মহা শৃলী ব। নান। রোগাক্রান্ত হউক ন। কেন! যেকোন রোগী একমাস 

ছুবিধ্যান্ন ভোজন করিয়া! এই স্তব শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত রোগ 

হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং মে সমস্ত তীর্থ স্নানের কল লাতে 
সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ 8৪ 

বশুসদ্বয়! এক্ষণে তোমর। শীত পুষক্করতীর্থে গমন করি ভগবান্ 

ভাক্করের উপালনায় প্রবৃত্ত হও, এই বলিয়। ব্রহ্ম! সাঁলন্দমনে - স্বীয় 
লোকে গমম করিলেন ॥ ৪৫ ॥ 

তঙপরে. সেই মালী ও সুযাঁলী নামক দানরছয় ব্রহ্মার যারা 
সারে পুদ্ৃরভীর্গে গমন পূর্বক দিবাকরের অন্ন করিয়। ব্যামিধ 



১৯ অ গণগাতিধঠ্ণ ১৯৯ 

স্ব বিশ্ব হরং ঈরিং বিশ্নেশ' ধিশ্ধারণং। 
স্তোত্রেণানেন হু স্তত্া মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ৷ ৪৭। 

ইতি প্রীত বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে কারণ নং নামোনবিংশতিতমোইধ্যায়ঃ। 

হইলেন | কি বষ্ন বিনাশন-গণেশের বিশ্বের কারণীতুত . সর্ব বিশ 
হর সর্ধসার র্ঘ্যদেবকে এই স্তোত্রে স্তব.করে তাছার সর্ধ একার শস্কট 

হইতে মুক্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই। এই আমি তোমার কথিত, এর 

! ব্যক্ত কর ॥ ৪৩। ৪৭॥ 

ইতি শ্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহপুরাণে নারায়ণ নারদ-সন্বাদে গণগতি খণ্ডে 
হিষ্ন কারণ কথন নাম উনবিংশ অগ্যায় সম্পূর্ণ । 
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র নারদ উবাচ । নি 

হরে বংশ সমুৎপন্ো হরি তুল্য ভবান ধিয়!। 
তেঙ্জন! বিক্রমেগৈব মণ প্রশ্নং শ্রোতু মমি ॥ ১॥ 

বিশ্ব নিত্বন্য যদ্বিত্বং শ্রচতৎ তত পরমাস্ভূতং | 

তদ্িত্র কারিণঞ্থৈব বিশ্ব কারণ বস্তু তঃ ॥ ২ ॥ 
অধুনা শ্রোতৃিচ্ছামি স্বাত্ম সন্দেহ ভঞ্জীনং। 
ব্রৈলোক্যনাথ তনষে গজাস্য যোজন। কথং 8 ৩॥ 

স্থিতেম্বান্যেষু সর্কেষাৎ জন্ত,ণাঁং জন্ত সস্ভবেব 

বিশিষ্টানাৎ সুরূপেঘু নানারূপেঘু রূপিণাৎ & ৪ ॥ 
শ্রীনারায়ণ উবাচ। 

গজাস্য যোৌজনায়াশ্চ কারণৎ শৃণ্ নারদ । 

গৌপ্যং সর্ব পুরাণেবু বেদেষু চ সুদুর্লভহ ॥ ৫ ॥ 

তারণং সর্ব দৃঃখানাৎ কারণং সর্ব সংপ্রদাং | 

হারণং বিপদাঞ্চেব রহন্যং পাপ মোচণং ॥ ৬ ॥ 

দি কইলেন) শ্রভো ! আপনি সনাতন হরির অংশজাত এবং 
বুদ্ধি তেজ গু বিক্রমে নারায়ণ তুলা বলিয়া নির্দিউ হইয়। থাকেন, অখুন। 

আপনার মিকট আর একটি প্রশ্ন করিতে সমুংস্ুক হইয়াছি, যে কারণে 

বিশ্ব বিনাশন গণেশের বিশ্ব উপস্থিত হুইল সেই বৃত্তান্ত এবং বিশ্ব কারণ 

্রক্ষার মুখ হইতে প্রকাশিত গণেশ বিদ্বকারী হুরধ্যদেবের মাহাত্মা আমার 

বিদিত হুইল কিন্তু মিখিল সংসারে বিশিষ্ট জন্তু সমুদায়ের মধো অনা 

অসংখ্য রূপ সম্পন্ন জন্ত বিদ্যমান থাকিতে সর্ব জন্তর স্য্টিকর্তা টত্রলকা- 

নাথ তনয় গণেশের স্বদ্ধে গজ মস্তক যোজিত হুইল কেন? এই বিষয়ে 

আমার মছুৎ সন্দেছ উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি রুপা করিয়। 

আমীর এই সংশয় তঞ্জীন ককন ৪ ১। ২1৩1৪ ॥ 



হা অ গখগিখও। ২০১ 

মছালন্ষ্যাশ্চ চরিতহ সর্থব গজল মজনৎ | ৷: " 

ুখদহ ঘোক্ষদ থৈৈব চতৃরধবর্য ফলপ্রদং ॥ ৭1. . ও 
শৃণু ভাত প্রবক্ষ্যেহমিতিহাসং পুরাতনং। 

রহস্তং পান্মকপ্পত্া পুর। ভাত সুধা আতৎ ॥ ৮ 

একদৈব মহেজ্শ্চ পুষ্পভদ্রাং মদীং যযৌ। 
মহা সম্পন্মদ্টোপ্বস্তঃ কামী, রাজশিয়ান্িত31 ৯$ 

".. তত্বীরে চ ৰহ স্থানে পুঙ্গোদ্যান্দে মনোহরে। 
অভীব দুর্গমে রাগ্যে সর্ব্ব জন্তু বিবর্জি্ভে ॥ ১০ &.- : 
ভ্রমর ধনি জত্যুণ্ডে পুংস্কোকিল রুতভ শ্রুতি) - 

সুগন্ধি পুষ্প মংল্লিষউ বায়ুন। জুরূতী কুছ ॥ ১১ 
দদর্শ রস্তাৎ তন্ৈৰ চক্রলোকার সমাগতাঁং |. 

নারারণ খবি কহিলেন, দেবর্ষে! যে কারণে ভগবান গণেশের স্ৃদ্ধে 

গজ মস্তক যোজিত হইল সেই বিষয় সমভ্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয় ৪ বেদ 
মধ সুছূল্ল ত। এ গৃঢ় বিষয় শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত চুংখ বিপদ 

গ পাপের খণ্ডন হয় এবং সর্ব সম্পত্তি লাভ হুইয়। থাকে। এতভ্্পলক্ষে 

যে সুখ-মোক্ষবায়ক চতুর ফল প্রদ সর্ধ মঙ্গল মঙ্গল মহালবী চরিত 
কথিত আছে সেই গুঢু পুরাতন ইতিহাস আমি পাস্ম ক্পের পুর্বে, 
পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা! তোমার নিকট বর্ণন 

করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫। ৬।৭।৮। | 

একদ] এম্বরধ্য মদোন্মত্ত রাজী সম্পন্ন কাম পরতন্তর দেবরাজ পুম্প- 

ভন্্! নদীর তীরে উপনীত হুইয়। দেখিলেন ততএদেশ অতি নির্জন তথায় 
মনোছছর পুস্পোদ্যান বিদামান রহিয়াছে, তীরস্থ অরণ্য অতি ছু 
কিন্তু তথায় কোন জন্তর সঞ্চরণ নাই, সর্বদা! তথায় পুংক্ষোকিলগণের 

মধুর ধনি ও মধুকরগণের গুণ গুণ দ্যর শ্রর্তি গোচর হইতেছে এবং নির- 

ভার সুগন্ধি কুনুদ নংক্িষ্ট বাজ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়াতে তৎ প্রদেশ 

নুরভীরুত হইয়াছে ॥ ৯। ১০। ১১। ] 
১৬৩ 
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সুরত শ্রম বিগ্রাম কামুধীহ-কাম কামুকীৎ ৮৮১ » 
ঈচ্ছস্তী'মীপ্লিগাৎ ক্রৌড়ীং শস্ছৃততীং বদনাশ্রমঘ 
একাকিনী মুল্মনক্ষাৎ মন্মাথোপগত-শাসাৎ | ১৩ (৮ 
হুশ্রোশীং গুদতীৎ শ্যামাৎ বিদ্বাধরণ্রধোত্ততাং। 
ব্ছন্নিতম্ব ভাষার্ভাৎ গঞজেজ্ মন্দ গাধিমীং | ১ 
সম্থিতাঁস্য শরচ্চজ্্রাং সকটাক্ষঞ্চ বিজ্রভীং |" - 

বিভ্রতীং কবরীং রম্যাং মাজতী মাল্য শোভিতাং ॥ ১৫ 
বহ্ছি শুদ্ধাৎ শুকধরাং রত্তু ভূষণ ভূষিতাঘ:, 
ক্তরী বিন্দু সার্ং সিন্দর বিচ্দু মণ্ডিতাং | ১৬। 
নীলোহপল বিনিন্দৈক কঙ্জলোজ্বল লোচনাহ )" 
মণি কুগুল যুগ্মেণ গণ্ড স্থল বিরাজিতীহ ॥ 5৭ ॥ 

এ সময়ে কামুক কাঁমুকী বিদ্যাধরী রস্ত। সুরত শ্রম পন্য বিশ্রাম 

কামনায় চক্রলোক হইতে সেই বিজন স্থানে সমাগত ছয়] .তত্রতা দেব 

রাজের নয়ন পথে নিপতিতা হইল ॥ ১২ ॥ 

“ তিৎকালে দেবেজ্ তৎ প্রতি নয়মার্পণ পূর্ববক বুঝিতে পারিলেন লেই 
মধরী কন্দর্পাবিষ্ট চিত্বা ও উদ্বানস্কা হইয়া আঁভলবিত বিবার বাজনা 
উকাঁকিরী মদনাশ্রমে গমন করিতেছে ॥ ১৩৪ 

 পেইনারী শ্যাম বর্ণ। ও পরম সুন্দর বিদ্যাধরের ন্যায় সমুন্নত! 1 
তাহার শ্রোণিদেশ সুগঠিত নিতম্ব বত ও দশম পংকজ মনোহর, শিত- 

বের স্থূলতা ওজুস্ত তাঙার গজেজ্দের ন্যায় মন্দ মন্দ পাতি ॥ ১৪॥ 

 ' শারদীয় চক্র জ্োোতির ম্যায় ভাঙার মুখ মগুলে মধুর ছাস্য গনয়নে 
'কটাক্ষ ভি প্রকীশ পাইতেছে এবং তাহীর মস্তকে ববরীতভার বিমান ও 
'তাঁহীতে মাঁলতীমালা বেত রহিয়াছে ৪১৫1 17 2৯ জু 
“সেই হিদ্যাধরীণ বন্ছি শুদ্ধ বন্ত্র পরিধান পূর্নাক বিবিধ 'রতু তুধণে 
তত হইয়াছে এবং তীর ললাটে কন্তুরী, শরধিম্টুর ১ ় 
বিচ্ছু শোত। পাঁইতেছে ॥ ১৬। 



২ গঙ্খাকিগঞ্র 7. . ২৮৩ 

পরতুযুন্্ভং সথকচিনৎ ্ িরাছ্ি-বিরালিজং |. ০. - 
সুখ রুমিকাসীগ-স্তর-্মুখকবিজ্ঞানীব এও১৬পবা 1৮ 

বর্ব পোকা রেশাঢা জুতগাসুরতোহুকাংকর। 

প্রাণাধিক'ঞ্ দেবানাং। মচ্ছাং স্বজ্ছল্দ গঃনিষী২১1:2৯ ॥ 
বরাসপ্রসাৎ রম্য মী স্থির য়ীযীলাৎ1 -:৮, 
গু রূপকৃতীৎ ঝ্মস্তাৎমু্নি মানস মোস্িনীং ॥.২০. ৪ 
দৃষ্টী। তাঁফতি বেশাচ্যাং- ভ কট্টাক্ষেণ পীড়িত..." 

ইক্ট্রোইভীক্বিয় চাপল্যাৎ, প্রবক্ত, মুপজজ্রমে.॥ ২১৪ 

উন্্র উন্বাচ 1 ২7৮ 2৯5. 

কা গচ্ছসি বরারোহে ক্কা'গতানিমনোহর়ে। 5. 
ময়াপৃষ্টাপি সুচিরং মত প্রিয়াণি তবাধুনা ॥ ২২ ॥ 

তবান্বেষণ কর্তাহৎ আত্বা বাচিক বল্তুতঃ। 

নেই রমণীর নীলোতপল বিনিন্দিত নন যুগলে' সম্বল কম্ববূ 

রেখ। দীপ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার শ্রুভি যুগলে মণিময় কূগুল স্বর 
€দাছ্বলামাম হওয়াতে তদীয় গণগ্ুস্থলের প্রতিভ। প্রকাশিত. ছইভেছে ৯১৭৪ 

তাস্ছার স্তন যুগল সমুমত সুকঠিন ও পত্ররাজি বিচিত্রীরুত্ত, সত রা 

উন! যে রলিকগণের সুখপ্রদ তাহাতে আর জন্দেছ নাই ৪১৮... ও 

মই অপুর্ব বেশ ভুষান্বিত| দেবগণের এাণাধিক পরম, রূপবতী রমণী 

সুরক্জোতনুকা হুছয়। ত্চ্ছন্দে গমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥ 

এইরূপ পরম রূপবতী স্থির যেখবন1 সমগুণাম্থিতা মুনিজন মনো" 
মোহিনী: এুধান। অগ্দর। দেবরাজের নয়ন পথ বর্তিনী হইল ॥২* & 

তখন দেবেন্দ্র সেই ন্অপুর্ব্ব বেশ ভুষান্থিতা নারী দর্শন মাত্র জাফর, 
কটাক্বাণে নিপীড়িত ছইর। ইঞক্জির চাপল্য বশে তাহাকে সংক্বাধব্দ 

পূর্ধক কন্িলেন মনোণোহ্ছিনি বরারোছে | তুমি কোথা হইতে আলি, 
ভে ও কোথায় গমন করিবে? বন্ধ দিন ছুঁতে যত প্রকার ..শন্পিয় বক 
আমার দৃ্ডি গোচর হইয়াছে আঁমি ততদমত্ত তোমাকে দিব (২১4 হব. 

. শাশীশি'। 



২৪. বক্ষ বৈবর্থাপূরাগজ হওগাঞ্ছ 

শশ্বতৃবানুরঞ্তল্ট কামিনযাৎ গগধানি গে ২৩ 8: 

'সুবালিত জলারঘীবঃ কি্বিচ্ছেৎ পঙ্গিলং জং । '.. 

পক্কৎ নেছেচন্দমার্থী পক্কজাণ নচোতগলং 7২৪ ॥ 

সুধার্থী ন খুর়াধিচ্ছেৎ দুগ্ধার্থা ন জঙ্গাবিলং 1, 
সুগন্ধি পুষ্প শায়ী 'ষে৷ ন চান্ত্রতল্প বিচ্ছত্তি॥ ২৫.। 

যঃ ব্য নরকং নেচ্ছেৎ জুভোগী মঙ্গ ভৌজনং |. 

পণ্ডিতৈঃসহ সং বাঁসী নেচ্ছেৎ কামিনী সন্নিধিং। 
বিহাঁয় রত্তাভরণং কোপীচ্ছেল্লোহ ভূষণং ॥ ২৬1 
ত্বামাশ্লিষ্য মহাবিজ্ঞাং কো মুট়ো গন্ত মিচ্ছতি। 

বিহায় গঙ্গাৎ কো দিজ্ে! নদী মন্যাঞ্চ বাঞ্তি | ২৭॥ 

পরিয়ে! দত মুখে তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাকে 

অন্বেষণ করিতে এই স্থানে উপস্থিত হুইযাঁছি। আমি নিরন্তর তোমাতে 

একান্ত অন্ুরক্ত, তোমার তুল্য রূপগুণ সম্পন্না রমণী আর কে আছে? 

তুমি ভিন অন্য নারীতে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥ 

যে ব্যক্কি সুবানিত্ত জল লান্তের আকাঙক্ষা। করে তাছারকি পশ্ধিন 

জল লাতের বাদন। ছয়? আর চদদনার্ধাকি পঙ্কাভিলাধী হুইয়। থাকে? 

৪ পন্থজার্ধ'কি উৎপল লাভের ইচ্ছ1 করে ?1 ২৪। 
সুন্দরি ! সুধার্থা জুর] ও ছুগ্ধীরী আবিল জল গ্রহণে কখলই ইচ্ছ,ক 

হয় ন।, যেব্যক্তি সুগন্ধি পুম্পশয্যায় শয়ন করে সেকি শগ্ত্র শব্যায় 

শয়ন করিতে বালন। করিয়। থাকে? | ২৫। ; 

ন্বর্গ ভোগী পুকষ নর ভোগে, সুতোগী পুকষ মন্দ বস্তু ক্ষণে ও 

গত সংসর্নী পুকষ কি কামিনী অংজর্গে বাল করিতে ইচ্ছা! করে? 

আর রত্ীতরণ ' পরিতাাগ করিয়া কি লৌহ ভূষণ ধারণে কেক, তি 

করিয়া থাকে? 1 ৯৩, 

সুন্দরি 1 ভুমি অর্ন্ঘ হতানকডী। তোমাকে অ।লিজন করিয়া কোন্ 

গৃঢ়ব্যত্ি নয খারীছে গমন করিতে আভিলাধ করে? জা; পরিভ্যাগ 



২ধগ ক্স রগগতিখকমূও ২৩৫ 

ইন্জি যৈষ্ডেকিযরভাৎ,রর্ধাদালাঞ্ ফেনটন$,.... 
বরং প্রার্থয়িতারস্চ জীবিনম্চ ভুখার্থিন$, ৪ ৯৮৪, 
ইত্যেব মুস্কা.ভগবানবক্রহ্থ গণেশ্বরাৎ | .. 
ভক্তি মুক্তণ্চ পুত স্তস্থৌ তত্তাম্চ নারদ ॥ ই৯ ॥. 
শ্রত্বা তদ্বচনৎ রস্ত! মছ শৃজার লোলুপ । 
জহাজ! নগর ব্দন। পুলকাঞ্চিত বিগ্রুকা 8 ৩০ ॥ .. 

স্মেরানন কটাক্ষেণ স্তমোরু দর্শনে নচ।: 
কামাধ্র্যাহুতি বাক্যেন জঙ্গার তস্য চেনঃ ॥ ৩১ ॥ 

মিতৎ সারং স্যধুরং লুন্সিপ্ধাং কোমলং প্রিয়ং | 

পুরুষ বীজঞচ প্রবস্তু, মুপচক্রমে ॥ ৩২ 
রস্তোবাচ। 

যাল্ডামি বাঞ্চিতৎ যত্র প্রশ্মেন তব কিং ফলং। 

- নাহং সন্তোষ জননী ধূর্তানাং দুষ্ট মিত্রতা ॥ ৩৩ ॥ 

করিয়। অবগাহ্ছনার্থ অনা নদীতে গমন করিতে কি কোন বিজ্ঞ বক্র 
বাসন। হয়? ॥ ২৭॥ 

 €য পরম সুখার্থা জনগণ বর পরার হয়, তাঁর! কি ই্জিয় পরজন্ 
পুরুষদিগের সেবনীয় বিষয় বাসনায় আসত হইতে ইচছ। করে ? ॥ ২৮৪ 

ছে ন্নারদ! দেবরাজ ইন্দ্র এই বলিয়। গেজ এরারত হইতে অবরে- 
হণ পূর্বক বিনীত ভাবে সেই রম্তার সম্ম,খে দণ্ডারমান হইলেন ॥ ২৯ 

“তখন মহ শৃঙ্গার লোন্ুপা রস্তা দেব রাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
পুলরান্বিত কলেবরে আনআ্বদনে মৃ্ধু মৃদু হাস্ট করিতে লাগিল ॥ ৩.৪ 

তগুকালে সেই পরম সুন্দরী রস্ত! দেব রাজের এতি বারংবার -অক্াফ্ 
বদ্তন' কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্বক স্তন যুখীল ও উক ছয়ের সেবন্দর্যয স্র্শন 
করা ইয়। ততঞ্তি কামাগ্নির অ'হুতি স্বরূপ বাকা সমুদায় প্রয়োগ্ধ করিতে 
লাগিল, তাহাতে দেবেজ্জ একবারে ছত গান হইলেন. ॥ ৩১$+- .. 

এ সময়ে রম্ত। পুকছের ধূর্ততা ব্যঞ্রীক পরিদিত ভুত গুল 



ব্রা রৈররঠুযাণমূ । ২০. 

যথা মধুকরো এলাড়াঙ সর্ব:প্রত্পা বরহ জ্যেঞি।: - 
স্বাদু বন্ৰাত্িরিজ্জং সূ. তত্র-কিস্তি সপ্তিতখ॥.4 ॥ 7. 
ভখৈব লম্পট পুমা ভ্রমেদ্ জমর, বাসাদ1। :..... 
ন বিবদ্বে! হিঃ জেব্য বায়ুবদ্্রসমাহরেও ৩৫ & ৩ 

স্ব পুমানজবশড জ্কীণাং যথা শাখাশ্চ শাগিযু।7. .... 
লম্পটঃ র্লাক বল্লোলঃ ফলং ভূক্ষা প্রধাতি চ ॥ ৩৬৪. 
স্বকার্ধ্য মুদ্ধরেদঘাবন্তাবদ্বাম গ্রয়োজমং | ঠি 
স্থিতি কার্যযান্ুরোধেন যথ। কার্ষে হুতাশনঃ ॥ ৩৭॥ 
যাবভড়াগে তোষানি তাব্দখাদাং জিতেমু চ।, 

শুষ্কারস্তে চ তোযান্নাং-যাস্তি স্থানান্তরৎ পুনঃ 0,৬৮৮ ॥ 

৬৬ 
পিন 

সুপ্রিয় সর বাকো ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! আমার 

যে স্থানে ইচ্ছ। গমন করিব, তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন -কি-? যে ধূর্ত 

পুকঘগণ কেবঙ্ণ দর্শনকাঁলে মিত্রত! করে তাহাদিগের সন্তোষ সাধনে' 
আমার ইচ্ছ] নাই ॥৩২। ৩৩ 

যেমন মখুকর লোভ প্রযুক্ত সমস্ত পুষ্পাসবের জ্বাদএ্রছ করিয়। যাস্থা 

অতিরিক্ত স্বাছ জ্ঞান হয় তাহাতেই নিরস্তর অবস্থান করে, তদ্রুপ লম্পট 

পুঞ্চব শ্রেনর বছ সর্ধ্দ| সর্ন্ঘ নারীতে ভ্রমণ করিয়৷ থাকে, আর বাম ঘেমন 

সমস্ত রমে সংশ্রিউ হুইয়ও কোন রসে লিপ্ত থাকে মা, তক্দ্রপ 

লম্পট পুকষ সকল নারীর উপাসন! করে কিন্ত কদাচ কাহারও প্রেমে 

বন্ধ ছয় 141 ৩৪ | ৩৫৫ . 

ধেমন বক্ষের শাখ। বক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত থাঁকে 

তর্্প মারীগণ সহ পুকষের অজ স্বরূপ হয় কিন্ত লম্পট পুকষ ফাক বু 

চ্চচল/,-ধলভোঁগৈর পর সে পলায়ন করে ॥ ৩৬। | 

যাব ব্ৰ কার্ধয সাধন ন1 ছয় তাবৎ লম্পট টিন দগা 

প্রশ্নেছিন ।  ঘেনন কার্ধয কালে হুতাশন' বিদাম।ন থাকে তদ্ধেপ শী 

রোধেই তাঙ্গার্অবন্থানের আঁবশাক ছয় ॥ ৩৭1: 1: 7 01১ 

খরচাগোচযে . পর্যান্ত প্ডালরাগি 'বিদামান থাকে, তাবৎ ভাঙছাতে'জল 
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তং দেবামানীশ্বয়োসি কাখিনীনাঙ। বাছিভিত। - 
'পুমাহ সৎ রম্িকং শশ্বত বাঞ্ন্তি ক খা ৩৯॥ 
মুবানাং রমসিকং শাস্তং আুবেশং জুনরহ প্রি 1: 

গুণিনঘধনিনৎ স্বচ্ছং কান্ত মিচ্ছতি কামিনী ক ॥. 
'দুঃশীলং রোশিনং বৃদ্ধং রতিশক্তি বিহীমকং 1. 
অদাত ধন বিজ্ঞঞ্চ নৈব বাঞুস্তি যোবিউ৪| ৪১ ৮ 
কামুডঢ়া নচ বাঞ্চন্তি ত্বামেব গুণ ষাঁগরং |. 
তবাজ্ঞাকারিণীং দাঁসীং গৃহাগাত্র মথা সুখং ॥ ২ 
ইতুক্কা সম্মিতা সাচ তং পপৌবক্র চ্ষুচ্যা-। '. 
কামান দগ্ধা বিগত লঙ্জাতহ্বৌ সমীপতঃ-8 ৪৩ 

জ্ঞাত্বা ভাবং ম্মরার্তায়। ক্সরশীজ্ বিশারদ ৭ -- 
গৃহীত্বাতাং পুম্পতণ্পে বিজহার তয! সহ ॥ ৪81 

সাত 

জন্তগণ বাস করে, কিন্তু জল শুক্ষ হইতে আরম্ত সি 'আর'তবছারা লে 

রা অবস্থান করে না ॥৩৮। 

"দেবরাজ! তুমি দেবগণের ঈথ্বর ও কামিনীগণের চি রন রাজি 
গণ সুখ সস্তোগার্থে নিরন্তর সুরমিক পুকব লাভের বাগ করে 8৩১1 

' “ফ্ণামিনী যুবকগণের মধ্য সুরসিক সুবেশ সম্পন্ন শান্ত ববভাব গুশয়।শ্ 

ধনবান্ পরম সুন্দর কান্তকেই কামনা করে ॥ ৪০৪8 : "১ ঈষ্ধ 

. নারীগণ; ছুংশীল রোগী রদ্ধ রতিশক্তি ছীন অদাঁতা- ও আবি ুক- 
বকে আশ্রয় করিতে কখনই আভিলাধিপী হয় সা 1.৪১ ॥ 

দেবেজ্র | তুমি গুণ সাগর, কোন্ মৃঢ়। রমণী তোমাকে: রা 

অনিচ্ছ। কয়ে? আমি ভোমার আগভ্বাকারিণী, এক্ষণে ঘথা বিধণঙ্গেষ্ুণে 

আধমণটক এুষ্ঠিণ কর ॥ ৪২ ॥ ০০০০৪ 

এই বলিয়া রত্ত' কামামি দগ্ধী বিলজ্জা হইয়া তঙ 'সমীন্পে অবস্থান 
'পুরর্ধক বস্িম ভরত বিশ্ষৈপে যেন'ভণন্ছাকে পান করিতে জারিকি $ ৩ ॥ 

কাম শান্তর বিশারদ দেধরণজ,েই-কামা্ভ। নাগীর 'অন্িষ্রায় পরিজ 
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সহসা রহলি প্রোঁচাৎ নগাঞ্ সুভগাত বরীং | : 
পক বিশ্বাধরোঠীচ চুচু্ব চস্বিত ভুয়া) $" 
নান প্রকার শৃক্গারং বিপরীতাদিকৎ মুনে। 
চকার কামী তবৈব শৃক্গায়ো সুর্তিমানিব 7 ৪৬. 
ভে কামাছত চিতৌ সা বুবুধাতে দিবানিশং | 
শশ্ব তদগত চিত্তোচ কামার্ত জ্ঞান বর্জ্দতে] | ৪৭ ॥ 
সচ কৃত্ব! স্থলে ক্রীড়াং সয়া সহ সুরেহ্বরঃ | 
যযো জল বিহারার্থং পুষ্পভদ্র।নদী জং ॥ ৪৮ ॥ 
স চকার জলক্রীড়াহ তযাসহ দ্ষণং যু] 

জলাত স্থলে স্থলাভোয়ে বিজহার পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯ 
এতস্সিন্নস্তয়ে জেন বর্ন মুনি পুজবঃ। 

হুঈয়! তাছ্ছার কর ধারণ পূর্বক তৎ সমভিব্যাহারে পুম্প শষায় বিস্ার 

করিডে লাগিলেন ॥ 8৪ ॥ 

সেইবিজন স্থানে নগ্ন বেশে অবস্থিত! পক বিদ্বাধরোষ্ঠী হুভগ। তপ্রাড়া 

রমণী কর্তৃক দেবরাজ চুস্িত হুইয়! তাহার মুখচুম্বনে আসক্ত হইলেন ॥৪৫॥ 
তথায় কামুক ইক্জ্র সেই কাঁমুকীর মন্কিত এরূপ বিপরীতাদি শুজারে 

প্রত হইলেন যে বোধ হুইল যেন শৃঙ্গার সেই স্থানে মূর্ভিমান 
ছুইয়। উপস্থিভ স্ইয়াছে ॥৪৬॥ 

উদ্ভয়ে কামে মোছ্ছিত চিত্ত ৪ জ্ঞান বর্জিত হুইয়! তমাতাঝংকরণে 
ভ।য় এরূপ বিষ্কার করিতে লাগিলেন যে দিব! রাতি পর্যন্ত ভান্কাদি- 

গর অনুস্ভুত কইল না। ৪৭ 

'ক্ছুয়েস্বর এই কূপ রম্তার সহিত স্থল বিস্বার করিয়! জল র ছিস্র 

তৎ সমভিবাছারে পুম্পভদ্র। নদীর জলে অবরোহুণ করিলেন ॥ 8৮ 8. 

কিরহক্ষণ তিনি তৎ সমভিব্যাহছারে পরম কোৌঁতুকে জন্গ-হ্রৌড়! 
করিয়। পুনর্জা'র স্থলে আরুড় হইলেন। এই রূপে কখন জলে গু কখন 

কারাঃলে অবাধে তাছাদিগের বিহার হইতে লাগিল ॥ ৪৯ 



২গগ অ গণখতিখওম |. ২৪৯ 

সশিষ্যে। বাতি দুর্ববাসা বৈকুণ্ঠাৎ শন্থয়োলয়ে 1 €*। 
তথ দৃষ্টা মুনীজ্রঞ্চ দেবেজ্ত ্তত্ত মাপসঃ।........ 
ননাদাগত্য সহসা দদৌ তট্মৈ ন চাশিষঃ। ৫১। 
পারিজাত প্রস্থনং যদভং নারার়ণেন বৈ।. 

তচ্চদত্তৎ মহেজ্্ায় সুনীজ্দ্রেণ মহাত্মন। ৫২1 
দত্থা পুষ্পং মহাভাগ স্তমুবাচ কুপানিধিঃ। 

মাহাত্যুৎ তস্য যহ কিঞিংদপুর্বৎ মুনি সভমঃ.। ৫৩ 
দুর্বাসা উবাচ। 

সর্ব বিদ্ব হরৎ পুষ্পৎ নারায়ণ নিবেদিত | 
মুদ্ধণদং যন্ত দেবেজ্দ্র জয় স্তস্মৈব সর্ব্বতঃ। €৪। 
পুরঃ পুজাচ দর্কেষাৎ দেবানামগ্রণীর্ভবেহ্ু। 
তচ্ছাষৈব মহালন্সমী নঁজহাতি কদাপি তং । ৫৫। 

_জ্তীনেন ভেজনা বুদ্ধ্যা বিক্রমেণ বলে নচ। 
. সর্ব দেবাধিকঃ শ্রীমান হরি তুল্য পরাক্রমঃ| ৫৬। 

সময়ে মুনিৰর ভুর্জাসা শিবাগণের সহ্িত বৈকু্ঠধাম হইতে 
আগমন পুর্বক সেই পথ দিয়। শঙ্করালয়ে গমন করিতেছিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

দেবের, মুনীক্দর ছূর্বাসাঁর দর্শনে স্তস্তিভ চিত্ত হুইয়। সহুস! তত সন্গি- 
ধানে আগমন পূর্বক তাহার চরণে প্রণাম করিলে মুনিবর স্তাছকে 

আশীর্বাদ করিলেন ॥ €১৪ 
ভৎ্পরে মহাভাগ মুনীজ্্র ভূর্বামার সানুগ্র্ছে দেবেজ্্রকে নারায়ণ 

নিবেদিত পারিজাঁত কুন্গম প্রদান করিয়। কিধিওৎ, অপূর্ব € মাস্ছাস্থা 

বর্ণন পূর্ধক 'কন্ছিলেন, দেবরাজ! এই পারিজাত কুনুম নারায়ণকে 

নিবেদন করা ছইয়াছে। এই সর্ব বিশ্বহর মঙ্গল জনক পারিভণভ কুঙ্ুম 
ভূমি জ্বীয় মন্তকে ধাঁরপ কর, কারণ যাহার মন্তকে এই কুম্বম বিদ্যমান 
থাকে ভাছার সর্ঘতোভাঁবে জয় লাভ ছয় || ৫২। ৫৩1৫৪ 

দেবেজ্্র! যে পুকষ মত প্রদত্ত এই কুমুম মস্তকে ধারণ করিবে সে 

৭ 
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ভক্ত মুর্ি ন গৃক্ছাতি যোহস্কারেণ পামরঃ।, 
নৈবেদ্যঞ্চ'হরে রেব মত শ্রী; সজাতিভিঃ। 
ইত্যুক্তা শঙ্করাংশম্চ জগাম শঙ্কীরালয়ং। ৫৭। 
শত্রে। রস্তান্তিকে পুঙ্গৎ মংস্থাপ্য গজ মস্তকে। 

শত্রু ভর শ্রিয়ৎ দুষ্ট! সা! জগাম সুরালয়ং |: 
গুংশ্চলী যোগ্য মিচ্ছন্তী না পরং চঞ্চলাধমাঃ| ৫৮। 

দেবরাজ পরিত্যজ্য গজরাজে৷ মহাবলী। 
প্রবিবেশ মহারণ্যং তং নিক্ষিপ্য স্ব তেজন|। ৫৯। 
তত্রৈব করিণীং প্রাপ্য মত্তঃ মং বুভূজেবলাং। 
সা ভদ্বভূব বশগী যৌধিজ্জাতি নুখার্ধিনী। 

তযোর্বভূবাপত্যানাং নিরহ স্তত্র কাননে। ৬%। 

সর্ধদেবের অগ্রগণা হইয়। সর্দমদেবের অগ্রে পুজা গ্রহণ করিবে, মহালক্ষী 

হায়ার ন্যায় তাছার অনুবর্তিনী থাকেন, কখন তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ 

করেন ন1 এবং সেই পুকষ জ্ঞানে, তেজে, বুদ্ধিতে, বিক্রমে ও বলে মর্ব” 

দেব হইতে শ্রেষ্ঠ ও ছরি তুল্য প্রভাবশালী হয় ।। ৫৫ ৫৬। 

আর যে পামর অহঙ্কার বশে তক্তি যোগে এই বিষণ নিবেদিত পুষ্প 

মন্তকে ধারণ ন। করে মে ম্বগণের সহিত স্রীত্রষট হয়, এই বলিয়া শঙ্করের 

অংশজাত দুর্বাসা শঙ্করালয়ে গমন করিলেন ॥ ৫৭॥ 

তগপরে দেবরাজ সেই দুর্বামার এদত্ব পারিজাঁত কুনুম রস্তার সমী- 

পন্থ এরাঁবন্ের মস্তকে সংস্থাপন করিলেন। তখন রত্ত। হূর্ধাসার 

রাকা ছেলনে ইন্ত্রকে শ্ীত্রট দেখিয়| উনাকে প্রিত্যাগ পূর্বক সুরালয়ে 

গ্দ্থান করিল | অধম। নারী পুংস্লী ন্বতারতঃ চঞ্চল!» যোগা পুকৰ 

লোভেই তাহার কমন হয়ঃ অযোগ্য পুকষকে আশ্রয় করে না ॥ &৮॥ 

এই রূপে রস্ত!! দেবরাজকে পরিতাগ করিলে মহ্ছাৰবল পরাক্রান্ত 

গীজরাজ এরাবতও স্বীয় তেজে তীত্রউ দেবেন্দ্রকে নিক্ষেগ করিয়া মঙথা- 

রণ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৫৯॥ 



২৪ অ ২১১ 

হরি শুমস্তব চিতা যুযোজ তেন বালিকো 

ইত্যেবং কথিতং বতণ কিং ভূয়! শ্রোতৃমিচ্ছ্মি। 
গল্গাস্থ যোজমাযাশ্চ কারণ গাগ মাশনং। ৬১। 

ইতি রদ ৈবর্ডে মহ পরাণ নারায়ণ নারদ মন্বাদে গগপতি 

খণ্ডে গজাসতা যোজনহেতু কখনং রি 

বিংশতিতমোইধ্যায়। 

তৎ্পরে মেই গজরাজ মহারণো এক করিদীকে গ্রাপ্ত হইয়া বল পূর্বক 
তাহাকে সন্তেগ করিতে আরম্ত করিল, যোধিত জাতি নুখার্থিনী সুতরাং 
জমে করিণী তার বশীতূত হওয়াতে তথায় তাহাদিগের বু অপতা 
মমুগন্প হইল। ৬০ | 

বং || সর্ব নিয় ছরি মেই এরাবতের মস্তক চ্ছেদম বরিয়। শঙ্করা- 

ঘজ গণেশের মন্তকে যৌজিত করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট 

গণেশ হদ্ধ গজ মস্তক যৌজনার বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইচ্ছা শ্রবণ 
করিলে মস্ত পাপের খন হয়, এক্ষণে অনা যাহা শ্রব/ করিতে বামন! 
ধাকে ব্যন্ত, কর | ৬১। 

ইতি ীবরদ্ষবৈবর্ডে মহাগুরাণে নারায়ণ নারদ দত্বাদে গণগতি খণ্ডে 
গাজাম্য যোজন ছেতু কখন মাম বিংশ অধ্যায় নঞ্পর্ণ। 



২১২ রদ্টহবঞগ এর । ২১শক্স 

একবি”শোক্ধাক়্ঃ| 

নারদ উবাচ। 

তদেব। ব্রহ্ম শাপেন নিষ্্রীকীঃ কেন ব৷ প্রভো॥ 

বভূবু স্তদ্রহন্থঞ্চ গোপনীয়ং সুদুর্লভং ॥ ১॥ 

কথৎ ব' প্রাপুরাতেতাৎ কমলাং জগতাং প্রস্ুং। 

কিঞ্চকার মহেক্দ্রশ্চ তদ্তবাঁন। বক্ত, মর্যসি ॥ ২ ॥ 

নারায়ণ উবাচ। 
গজেক্দেণ পরা'ভূতে রস্তযাঁচ জুমন্দধীঃ। 
অষ্ট শ্রী ৈন্যযুক্তশ্চ স জগাঁমামরাবতীৎ ॥ ৩ & 
তাং দদর্শ নিরানন্দে। নিরানন্দৎ পুরীং মুনে। 
দৈন্যগ্রস্তাৎ বন্ধুহীনাৎ বৈরিবর্গেঃ সমাকুলাৎ ॥ ৪ & 

সর্বং শ্রত্ব! দত মুখাণ্ জগাম মন্দিরং গুরোঃ। 
তেন দেবগণৈঃ সার্দাং জগাম ব্রহ্মাণঃ সভাৎ ॥ ৫ ॥ 

নারদ কক্ছিলেন, ভগবাম্! দেবগণ ব্রক্ষশণাপে কি রূপে ভ্রীত্রেট 

হইলেন গু কি রূপেই বা! স্াহাদিগের প্রতি জগজ্জননী কমলার কৃপ। 

হুইল? এবং দ্রেবরাঁজ ইন্দ্রই বা কি কার্ধ্য করিলেন, মেই গোপনীয় ছু 

্লর্তভ বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি সমুক্সুক হুইয়াছি, অতএব আপনি 

তাছ। আমার নিকট কীর্তন ককন ॥১। ২ ॥ 

লারারণ খবি কছ্িলেন, নারদ! মন্দ বুদ্ধি দেবরাজ গ্রেট হওয়াতে 

রস্তা গ এরাবত কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়! দীনতাঁবে স্বীয় অমরাবভীতে 

গমন করিলেন। ৩। 

তথায় উপনীত হুইয়া দেখিলেন সমস্ত নিরানন্দময়, তাছার সেই 

অমরাবতী ৈন্য ্রস্তা বন্ধুহীন! ও বৈরিবর্ণ কর্তৃক আক্রান্ত! হইয়াছে ।৪। 

এই ব্যাপার দর্শনে দেবেজ্ নিরানন্দ হুইয়। ভু মুখে সমস্ত শ্রবণ 



২১ জ ২১৩ 

গত্বা ননাম তং শত্রু: জুরৈই সার্দং যথা গুরুঃ। 
তুটাব বেদ বিথিন! স্তোত্রেণ ভক্তি সংযুতঃ1 
প্রবৃভিং ফথযামা'ষ বাকগতিৎ স্তং শ্রজাপতিহ ॥৬॥ 
অত্বা তরহ্ধা নত বনু, প্রব্ত। মুপ চ ক্রমে। : 

 শ্রহ্ষোবাচ। 

মহ প্রপেজোযি দেবেজ্র শঙ্বন্রাজন্ শ্রিয়াত্বলন্। 
ল্নী যা! সতী ভর্তা পরস্ত্রী লোলুপঃ জদা। ৭॥ 
গৌঁতমন্তাভি শাপেন ভগাজ্ঃ-জুর সংসদ 
গুন লজ্জা বিহীন-স্বং পর.জ্্রী রতি লোলুপঃ.3 ৮ ॥ 

| যঃ পর-জ্ীঘু নিরক্চ স্তস্য ভীর্বা কুতো যশঃ। 
|সচ নিনঃ-গাপ ঘুক্তঃ শখ্বত সর্ব্ব সভা সু চ॥৯। 
নৈবে্যৎ শ্রীহয়ে, রেষ দত্তং দুর্বামসা! চ তে। 
গজ মুদি যা ন্যস্তং রস্তয়া হৃত চেতসা & ১০॥. 

পূর্বক গুঁক গৃছে খাগন করিলেন পরে 'তিনিগুক ও দেবগণের' সহিত 
্রশ্র্লাফে্উত্তীর্ণ ছইয়! বেদ বিধি অনুসারে ভক্কিযোগে ক্রঙ্গা ও বহু 
ম্পর্তির ত্তব করত ভী'হাদিখের নিকট আত্ম বত্তাম্ত নিবেদন করিলেমণ।৬| 
₹ তখন প্রক্গা সসম্ত রত্তান্ত শ্রৰণ করিয়া বিনত্র বদনে দেবরাজকে সঘো- 

ধন পুর্বর্ক কাক্ছিফৌেন, দেবেজ্জ্র! তুমি আমীর প্রপোধভ্র, সর্ধান| রাজলক্ষমীর 

হ্যাশ্রয়্কা তোর অধ্লীপম জ্যোতি প্রকাশিত হয়, লগ্গনী মা শচা 
সোমার গত, এই রগ সৌতাগ্যবান্ হুইয়াও তুমি সর্বদা রস 
লোবুপ হুইয়াছ?॥৭॥ 

পূর্বে গৌঁতমের অভিষ্বাপপে তুমি দেব লভা| মো তগক্ি হইয়াছিলে, 
তথাপি তোষার লজ্জ। নাই, তথাপি আবার পর নারীতে আসক 

চিত্ত হইয়াছ ?1৮1 
'যে ৰাতি পত্র জারীতে আসক্ত, তাঁহার ভ্রী ও যশ সমস্তই ভিক্লৌছিত 

হয়, নেই ব্যক্তি পাপ য়ুক্ক। ও সর্ব সন্ভা! মধ্যে নিন্দনীয় । ৯।- . : 

৪০/৫47১১/৪১৪৬, 



২১৪ বঙ্ষবৈবতপুরণম্ | ২১শঅ 

সাতু রস্তা সর্ব ভোগ্যা স্কাধুনাত্বং শ্রিয়াহতঃ। 
পদ্ম ত্যক্তণ যন্ধিমিত্তাদ্টতাত্বত্তঃ ক্ষণেন দা ॥ ১১ ॥ 

বেশা! সম্তীকমিচ্ছৃন্তী নিঃশ্রিকং মচ চঞ্চল! | 
ট নবং প্রার্থযস্তী পরিনিন্দা পুরাতনং ॥ ১২ ॥ 

যদগীতং তদ্গতং বস নিষেকৎ ন নিবর্ভতে । 
ভজ নারায়ণ তক্তযা পদ্ধাযাঃ প্রাপ্তি ছেতিবে ॥ ১৩ ॥ 
ইতৃক্কা তং জগত, স্তোত্রঞ্। কবচং দদে। 
নারায়ণস্য মন্ত্রঞ্চ নারায়ণ পরায়ণ ॥ ১৪ ॥. 

সতৈঃ সার্দঘ গুরুণা জগাম মন্ত্র মীপ্দিতং 
গৃহীত্বা কবচং তেন তুষ্টাব পুঙ্ষরে হরিং ॥:১৫ ॥ 
বর্ষ মেকং নিরাহাঁরো ভারতে পুণ্যদে শুভে। 
পিষেব কমলাকান্তং কমল প্রাপ্তি ছেতবে ॥ ১৬॥ 

নি 

মহর্ষি দুর্বাস! ছরির নিবেদিত পাঁরিজাত পুষ্প তোমাঁকে প্রদান করি 

যাঁছিলেন' কিন্তু তুমি রস্তার প্রতি আসক্ত হওয়াকে, মৃত নিবন্ধুন ভা! 

স্বীয় মন্তকে ধারণ ন। করিয়। এরাঁবত মন্তকে স্থাপন করিয়াছিলে । ১০। 

এক্ষণে নেই সর্ব ভোঁগী রভ্তা কোথায় আছে এবং তুমিই বা! কোথায় 
অবস্থান করিতেছ? যে কারণে কমল! তোমীকে ত্যাগ করিয়াছেন, 

সেই কারণে রস্ত।ও ক্ষণ মধ্য তোমীকে পরিহার করিয়াছেন | ৯১। 

বেশ্যা! স্ীসুম্পন্ন পুকষকেই অশ্রয় করে, 'জ্ীত্রটকে কখন আশ্রন্ন করে 
ন।। প্ুৃংশ্চলী স্বীয় চপল্য দোষে পুরাতন পুকষের নিন্দা করিয়। 
সতত নব নব পৃকষের প্রার্থন। করিয়। থাকে । ১২। 

বস ! রাহ! হইবার হুইয়াছে অবশ্যস্তাঁবী বিষয়ের কেছই খণ্ডন 

করিতে পারে না। এক্ষণে তুমি কমলার রুপা প্রাণ্তির জন্য সর্ব নিযস্তা 

সনাতন নারায়ণকে ভজন কর? ১৩.॥ 

এই বলিয়! নারায়ণ পরাঁয়ণ কমলযেনি ব্রহ্ম। উহাকে জগং অ্রফট। 
মারার়ণের ফ্োত্র কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥'১৪ ॥ 



২১শ অ গগগকি।9ম। ২১৫ 
আবিভূ হরি স্তস্মৈ বাঞ্চিতঞ্চ ররং দদে] | . 
লন্মমী স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্র মৈশ্বর্য বর্ধানং ॥ ১৭। 
দত্বা জগাম বৈকুগ মিক্তঃ ক্ষীরোদ মেবচ। 
গৃহীত্বা কবচং স্তত্বা প্রাপ পদ্মালয়াং মুনে ॥ ১৮ | 
মবৈরিণং বিজিত্ব! চ ম ললাভানরাবতীং 
প্রত্যেকঞ্চ স্বরাঃ মর্কে স্বালল়ং প্রাপুরীপ্সিতং ॥ ১৯) 

ইতি ্রীন্রক্ম বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপত্ি 
খণ্ডে শন্র ল্মমী প্রাপ্ডির্নামৈকবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ 

তখন দেবেক্দ্র দেবগণ ও গুকর সহিত সেই কবচ স্তোত্র ও মন্ত্ গ্রথণ 
করিয়া৷ কমলা প্রান্তির জন্য পুণা প্রদ মঙ্গলময় পুষ্বরতীর্ঘে গমন 
পূর্বক একবর্ধ নিরাছাঁরে কমলাকান্ত ভগবাঁন্ হরির উপাঁসনা ও স্তব 
করিলেন | ১৫। ১৬॥ 

তৎগরে ভগবান্হরি দেবরাজের নিকট আবিভূ্ত হইয়া বাঞ্িত 
বর প্রদান পুর্র্বক তাছাকে লক্ষী স্তোত্র কবচ ও এন্বধয বর্ধন মন্ত্র প্রদান 
করিলেন ॥ ১৭ | ূ 

ভূততাঁবন ভগৰান হরি দেবরাঁজকে এ জমন্ত মন্ত্রাদি প্রদান করিয়।' 
বৈকুপ্ঠধামে গমন করিলেন, পরে দেবরাজ ক্ষীরোদকুলে গমন পূর্বক 
লক্ষবীর কবচ গ্রণ ও স্ব করিয়া পূর্ব শ্রী প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮॥ 

এই রূপে দেবরাজ কমলার প্রসন্নতা লাভে শত্রু পরাজয় করি 
পুনর্বার অমরাঁবতী লাত করিলেন এবং দেবগণও পরতোকে নব চ্ব অধি- 
কার প্রাণ্ত হইলেন । ১১৯। 

ইতি জীব্রক্ষ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণপতি খণ্ডে 
শত্রু লক্ষী প্রাপ্তি নাম এক বিংশতি অধ্যায় সম্প্ণ। 



হি রক্ষা বৈরর্ুরাপহ। ২ংশ অ 

 স্বাবিংশোহধায়ঃ | 

নণরদ উবাচ। 
আবিভূ় হরি স্তস্মৈ কিং স্ভোত্র কবচং দদৌ। 
মহালন্ষমযাম্চ লক্্মীশ স্তম্মে ভ্রহি তণোধন। ১। 

নারায়ণ উবাচ। 

পুফরে চ তথভ্তণ্ড বিররাম সুরেশ্বরঃ 1 

আৰির্বতভূব তত্রৈব ক্লিউং দৃষ়া। হরিঃ ম্বয়ং। ২। 
তমুবাচ হযীকেশো বরং ৰ্গ যথেক্সিতং | 

স চবত্রে বরং লক্ষনী মীশ শুস্মৈ দদে| মুদা। ৩। 
বরং দত্বা হ্ধীকেশঃ প্রবন্ত, মুপ চক্রমে | 
হিতং সত্যঞ্চ সারঞ্চ পরিণাম জুথাবহং.|.৪| 

্ীমধুস্ুদন উবাচ। 
গৃহাণ কবচং শত্রু সর্ব দুঃখ বিনাশনং। 
পরমৈশ্বধ্য জনকং সর্ব শত্রু বিমর্ধানং | ৫1 

নারদ কক্ছিলেন, তপোধন! সর্ব ভূতাত্বা ভগবান্ হরি দেহরাছের 

নিকট আঁবিভূত হুইয়। উাছ।কে কি রূপ মহ্ালঙ্গমীর স্ভোত্ কবচ প্রদান 

করিলেন ভাঁহ। আমার নিকট কীর্তন কৰকন ॥ ৯ ॥ 

নারাঁরণ খধষি কছিলেন, দেবর্ষে! সুরেশ্বর ইন্দ্র পুক্করতীর্ঘে গমন 

করিয়। কঠের তপঃসাধন করিলে সনাতন হরি দেবেজ্দ্রকে নিতান্ত 

ক্রি দর্শনে ম্বয়ংতীহার নিকট আবিভুর্ত হুইয়! কহিলেন, বৎস ! 

এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রীর্থন। 

কর। তখন দেবরাজ তাহার নিকট লক্ষমীলাতের বর প্রার্থন। করিলে 

ভগবান প্রীত মনে তীছাকে সেই বর প্রদান করিলেন ২1৩॥ 

বর দাঁনের পর ভগবান হরি পরিণাম লুখাবছ হিতজনক সত্য সার 

বাক্যে তাকে সক্োধন করিয়। কহিলেন, দেবেজ্! এক্সণে তুমি 



২২গঞ্য ' গধপতিগগু |. ১৬, 

জন্দাপেচ গুরাদতং মহমারেত জল মক্ে। 
বদ্ধ জগাং টার, ক | 
রর সর্বে সর্ষ্ষ্য গুতা হতঃ। 
সর্বৈশ্বর্ধ্য প্রদস্যাস্য কবচস্য খাকি ধির্বধিঃ। ৭4 £€ 

' পউ্ক্তি শ্ছন্দশ্চ সা দেবী স্বপ্নং পদ্জালক্ন! সুর. : 
সিদ্ধৈস্বধ্য জঘেঘ্েব বিমিযোগঃ প্রকীর্ডিতঃ| 
যন্ধত্ব। কবচং লোক? সর্বত্র বিজয়ী ভবে. ৮ 1... 
মন্ডকং পাত মে পঘ্মা ক পাত হরি প্রিক্না। 
নাসিকাং পাতু মে লক্ষী কমল। পাতু লোচনৎ 
কেশান্ কেশব ৰান্তা চ কপালং কমলা'লয়া? 

জগৎ প্রসূর্গগয়ুখং ক্ন্ধং সম্পত্প্রদ! সদা | ১০। 
ও শ্ত্রীং কমলবাসিনৈ স্বাহি! পৃষ্ঠ রদাবতু । 
ও ভ্ীং পদ্বালযাষৈ স্বাহা বক্ষ: সদাবতু | 
পাতু শ্রীর্মমকন্কালং বাহু যুগ্মঞ্চ হ্ীং নমঃ ১১ 

পর মৈশ্বঘ্যজলকরু সর্ব শত্রু বিমর্দন অশেষ ছুংখনাঁশক কবচ গ্রহণ কর 8৪ & 

পূর্বে সংসার জলপ্র,ত হইলে আমি ব্রহ্মাকে এই কব্চ এ্রঙগান 
করিয়াভিলাম, কমলযে।নি এই কৰচ ধারণে সর্ঝ জগতের প্রেষঠ ও সর্ব - 
খার্য.লম্পর হইয়াছিলেন এবং এই কবচের এভাবে মুনিগণেরগ সর্ষো- 

শবর্ধযা লাভ হইয়াছিল | দেবরাজ! এই সর্বৈশ্বর্যা প্রদ কাবচের খছি 
প্রজাপতি, ছন্দ পংত্তি ও দেবত। ত্যয়ং পদ্মালয় লক্ষী, সিদ্ধি শঙ্বর্যা ও 

জয় লাভ বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ কীর্তিত হয় | এই কবচ ধারণে লেকে 
সর্বত্র বিজধী। হুইয়। থকে ॥ ৩1৭1৮) 

পদ্মাদেবী সর্ব] আদার বস্তক, হরি ত্রিয়! কণ্ঠ, লক্ষপীঙেবী দালিষ, 
কসলা লোচন, কেশবকান্তা ওফশ সফল, বদনা য় কপবল। জগখহ, এল 

গণযুখ, ও. স্পা গ্রদ! দেবী জুনে রন্ধন, কফদদ ৮ ৯।১০| রা 
২৮ 



২১৮ অঙ্গ বৈর্াপুযাপয। ইং অ 

ও ভ্রীঘভীধলশৈময যহপাহদী: পৃ মে সন্তকঙ্চিরং। 
ও ভ্্রীং সং ননঃপনায়ৈ স্বাছাপাড় :নিতস্বকৎ17১২। 
ও শ্রী মহালন্ৈম্য স্বাহা সর্ধবাঞ্গং গাড় মে সফ্কা।।-- 
ও দ্বৌহ্রীংব্লীৎ মহালন্ৈম্য সবাহামাংপাতু মরতঃ1১৩। 

ইতি তে কথিতং বস সর্ব অল্প রুরং পির । 
সর্বৈশ্বর্য প্রদদং নাম কবচৎ পরমাস্ভতংা- ১৪11. 

গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবত কবচৎ ধারঘেভযই। 
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহে স অর্ব্ব বিজয়ী ভবে । ১৫ | 
মহালন্ষমী গৃ'হং তস্য ন জহাতি কদাচন। 
তষ্যচ্ছাযেব মততং সাচ জন্মনি জন্মনি। ১৬।: 

ও*শ্রীং কমলবাসিট্ন্য স্ব এই মন্ত্র র্ঝদ! আমার পৃষ্ঠদেশ এবং 
ও*শ্রীং পন্মীলয় য়ে স্বাহাঃ এই মন্ত্র আমার বক্ষঃ স্থল রক্ষ/ ককন। আর 

্ দেবী কর্তৃক আমার কগ্ধাল রক্ষিত হউক ও মং নমঃ এই সন্ত 
আমার বাহু যুগল রক্ষ! ককন ॥ ১১ । 

ও" ব্রীং শ্রীং লক্ষৈন্য নমঃ এই মন্ত্র সর্ধদ! আমার চরণ যুগল এবং 

€* দ্রীং ভ্ীং নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহ!, এই মন্ত্র আমার নিতথ্বদেশ, রক্ষা 

ককন ॥ ১২ ॥ 
ও*ভ্রীং মহল না স্বাস্থ, এই মন্ত্র সতত আমার সর্বাচ রক্ষ! ককন, 
র ও" দ্রৌং শ্রীং ক্রীং মহালকগ্ৈমা স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বতোভাবে 
টি রক্ষা! ককন ॥ ১৩॥ 

বস! এই আমি সর্ব সম্পত্তি কর সটর্ধন্থর্ধ্যপ্রদ পরমাস্তত পরম 
কবচ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ১৪ | 

যে ব্যক্তি গুকর অচ্চ ন৷ করিয়া বিধি পূর্বক কে বাঁ দক্ষিণ: বাভৃতে 
এই কবচ ধারণ করে দেই ব্যক্তি সর্ধত্র বিজয়ী হয় ॥ ১৫ ॥. 

মছলক্ষনী তাহার গৃঙ কখন পরিত্যাগ করেন না, ভিনি তদীয় জে 

জন্মে ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ 



২২ ০০০০২ ২৮৯ 

ই্দং কচ টিিরাজাঞঞটী নার ০৯০1 
শত লক্ষ তাজভোগি'ন ক্র লি দায়ক, ৫ 

ইতি জম ৈর্তে মহাপুরারে ০ ক্চং অমার্তিং। 
চি নায়া়ণ উট নে সিন 

দত্বা তন্মৈৰ কবচই মন্ত্র যোড়শাক্ষরং। 8 
সস্তুষশ্চ জগন্নীখো 'জগতাৎ হিত কারণং। ১৮] 
ও জ্রীতস্তীং ্ লীৎ নমৈ। মহালক্ৈম্য হরি ্িয়ায়ৈ স্বাহা। 
দে তক্মৈচ রুপয়া ইন্্ায় চ মহামুনে। ১৯ 
ধান মাম বেদৌক্তৎ গোপনীয় সুদুল্পভৎ। 
সির নীক্দৈ রর ষ্গাপ্যং ঞ্ুবং লিদ্ধিপ্রদৎ শুভৎ। ২০। 

/ শ্বেত চম্পক বর্ণাভাৎ শভচক্্র অম' গ্রভীৎ। 

বন্ছি শুদ্ধাং শুকাধানাৎ রত্বু' ভূষণ ভূষিতাঁং। 

ঈষদ্বাস্ত প্রসন্নাস্তাং ভক্তানুগ্রহ কারকাৎ। 
অহত্রদল পদ্মাস্থাং স্বহ্থাঞ্চ সুমনোহরাৎ। 

শীন্তাঞ্ শ্ীহরেঃ কানস্তাৎ তাং ভজে জ্জগতাৎ প্রস্থৎ 1২১7, 

যে মন্দ বুদ্ধি পুঁকষ এই কবচ পরিজ্ঞাত না হুইয়। ল্ষমীদেবীর তন! 

করে, লক্ষমী মন্ত্র শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না 1১৭৪ 

ইতি শ্রীক্রক্ষবৈবর্তভে মহাপুরাঁণে লক্ষ্মী কবচ সম্পূর্ণ । 

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! জগগুকর্তা সনাতন "হরি মহা! 

দেবেজ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া! এই রূপে তাঁহাকে লক্ষীদেবীর কবচ ও 

ও" ক্র প্ীং ক্লীং নমো মহু।লইক্ষমা ছুরি ও প্রয়ায়ে স্বাহা!, এই বোঁড়শাক্ষর 

মন্ক্র প্রদান করিলেন ॥ ১৮। ১৯ ॥ 2 

সন্ধা প্রদানের পর তিনি দেবরাজকে লম্বোধন পূর্বক কছ্ধিলেন, 

দেবেজ্্র! সাঁমবেদে পিদ্ধ মুনীজ্গণের ছুপ্রাপ্য নিশ্চিত সর্ব লিদ্ধি প্র 

মঙ্গল জনক সুছুল্প ভ গোপনীয় লক্ষমীদেবীর ধ্যান বর্ণিত জাছে।॥ ২ ॥ 



বইঃ ্ষাটববর্তপুরাণমু। ইং অ 

খ্যানেনাদেন' দেখেজ্দ-খ্যা্বঃ লক্ষমীৎ মানোখরাৎ।, 

ভল্য। দান্তলি-ক্রৈতাক্ক্যুপচায়ণি যোড়শ $.২২। 
স্তত্বানেন স্তবে নৈব বক্ষ্যমানেন কাব |. 
নত্বা বরং গৃহীত্বাচ লভিষ্যমি চ নির্বতিং | ২৩। 
স্তবনং শৃগু দেবেজ্ মহালন্ম্যাঃ সিরা 

কথয়ামি জুগোপ্যঞ্চ ব্রিধুলোকেধু দুল্পভং | ২৪। 

নারায়ণ উবাচ। 

'দেবীত্বাৎ স্তোতু মিচ্ছামি নক্ষমঃ স্তোতু মীশ্বরীং | 
বুদ্ধেরগোচরাৎ সুক্সমাৎ তেজে। রূপাৎ সনাতনীৎ। 

অত্যনির্বচনীয়াঞ্চ কোব৷ নির্ধব্তু, মীশ্বরঃ। ২৫। 

ধা।নযথখ।। ভেদেবি! তুমি শ্বেভ চল্পক বর্ণাভ, শত চজ্জের নায় 

তোঁমার প্রভ| প্রকাশিত হুইতেছেঃ তুমি বহ্ছি শুৰী বস্ত্র পরিধান পূর্বক 
বিবিধ রত্ব ভূষণে বিভুধিতা রহিয়াছ, তোমার সুখ মণ্ডল মুগ্রসন্ন 

তাহাতে ঈষৎ হান্য বিকাশ হইতেছে, তক্ত জনের প্রতি তোমার অপার 

ককণ। বিদ্যমান আছে, সহত্রদল পদ্ধের উপরিভাগে তুমি সুখে অধি- 
ষিতা রহ্িয়াছু, তোমার মনোহর রূপ দীপ্যমান ও প্রশান্ত মূর্তি এ্রফাশিত 
হইতেছে এবং তুমি হরি প্রিয় ও জগজ্জননী বলিয়া কথিত। হুইয়' 
থাঁক। আমি এবভ্ত,ত তোমাকে ভজন" করি ॥ ২১॥ 

দেবরাজ! তুমি ভক্তিযোগে এই ধ্যানে মনোহর লক্গ্মীকে ধান 

করিয়। যথ। বিধি ক্রমে ষোড়শোপচার প্রদান পূর্বক স্তাার অঙ্গন 
কর্পিবে | ২২৪ 

সুরের! তৎপরে বঙক্গ্যমাণ ভোত্রে তীছার ভ্তব করিয়। প্রণাম 

পূর্বক সার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইলে তৃৰি সর্বতে ভাবে স্বজ্ছন্দতা! 

লাত করিতে পারিবে ॥ ২৩॥ 

সেই মহালপ্মীর ভ্রিলোক চুল্লভ সুখপ্রদ অতি গোপনীয় শব যে 

রূপ বর্ণিত আছে, এক্ষণে আখি তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
তুমি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৪ ॥ 



২২শ:অ 

স্বেচ্ছা ময়ীং মি্নাকারাহ ভক্তানুগ্রছ বিশ |, , 
স্তোমি বাঙগনসোঃ গারাং কি€বাছহ জগমস্থিকে? ২৬। 
পারাৎ চতুর্ণাং দানাহ: পার বীজাং ভবার্শবে 15. 

সর্ব শন্যাঘি বীজঞ্চ মর্ধ। সা অপি সক্গাদাং।-২৭৭ 
যোগিনাঞৈব যোগানাৎ জ্ঞানানাং জ্ঞানিনাত্তথা 1 
বেদানাঞ্চ বেদ বিদাঁং জননীং বর্ণয়ায়ি কিং | ২৮ 
যয! বিনা জগছ্ সর্ধ্ব মবস্তু নিক্ষলং ফ্রুবং । 
যথা স্তনান্ধ বালানাং মাত্র! বস্তু ভুয়া! সহ। ২৯ 

 প্রসীদ জগতাং মাতা রক্ষস্মানতি কাতরান | 
বধ ত্বচ্চরণাস্তোজে প্রপন্নীঃ শরণং গন্ভাঁঃ। ৩৫ 

ছে দেবি | তুমি পরমেশ্বর বুদ্ধির অগোচরা, কুদ্মনা, তেজ; জ্বরূপা, 

সনাতনী ও অতি জনির্বচনীয়1, কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তৃতিবাদ করিতে 

পারে? আমি তোমার স্ততিবাদেঅক্ষম হুইয়াও তোমাকে স্তব করিতে 
ইচ্ছ! করিতেছি ॥ ২৫ ॥ 

 জগদম্থিকে! তুমি স্বেচ্ছাময়ী ও নিরাকার, কেবল ভক্জজনের প্রতি 

অনুগ্রহার্থ তোমার মূর্তি প্রকীশ হয়, যখন তুমি বাক্য মনের অগ্েচর। 
রহ্ছিয়ান্ছঃ তখন আমি কি বলিয়। তোমার স্তব করিব? ॥২৬॥ 

কমলে ! তুমি বেদ চতুষ্টয়ের অগে।চর। ভবার্ণবে পার বীজন্বর্ূপ! এবং 
সর্ঝ শ্থা ৪ সর্ব সম্পদের বীজরূপা! বলিয়। অন্তিক্থিত। হুইয়। থাক ॥ ২৭॥ 

দেবি! তুমি যোগ জ্ঞান ও বেদ সমুদায়ের এবং যোগী জ্ঞানী ও 

বেদবেত্তাদিগের জননী বলিয়। নির্দিষ্ট! রহ্িয়াছ। আমি তোনার মহিমা! 
কি বর্ণন করিক ॥ ২৮ ॥ 

যেমন স্তন্াান্ধ বাঁলকগণের জননীর আশ্রয় তির স্তন পদার্থের 
গুতীভি থাকে না, তজ্জপ তুমি ভিন্ন সমস্ত জগৎ অপদার্থ জ্ঞান হয়, 
কেবল একমাত্র পরব্রদ্ষ নিশ্চিন্ত বস্ত রূপে প্রতিভাত হুইয়। থাকেন ॥ ২৯॥ 

আাঙ্বাতঃ! আমি এপন্ হইয়া! সকতরে তোমার চরণ সরোজে 

শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রমন্ত্া হগু ॥ ৩০৪ 

২২১ 



২২২ ব্রহ্ম বৈবর্গুয়াণয় | ২২শঅ 

নম: শজি ব্বয্ধপারৈ জগন্মাতেনযো।ানম£। 
।: জ্ঞানদ্ধউ-বুদ্ধিধায়ৈ সর্বদা নমোনমও | ৬১1 

হরি তি" গ্রদাজ়ি ন্যে মুভ্তিদখটয়ামোনমঃ।- 
সর্ব য়ৈ লার্ধায়ৈ সহালন্ ঘমোনমঃ। ৩২৭: 
কুপুজ্বাঃ কুপ্রচিৎ অন্তি ন কুত্রচি্ ফুমাতরঃ] 

কুত্র মাত] পুত্র দোষে তং বিহায়- গচ্ছতি। ৩৩। 
হে মাত দরর্শনং দ্নেহি-স্তনণন্ধীন বালকানিব। 
কূপাৎ কুরু ক্ুপাসিন্ধু প্রিয়েম্মা্ ভক্ত বমলে । ৩৪ | 
ইত্যেবংৎ কথিত বশুস পদ্ায়াশ্চ স্ুভাবহং | 
স্ুখদং মোক্ষদৎ সার শুভদং সম্পদঃ প্রদং। ৩৫। 

ইং স্তোত্রৎ মহাপুণ্যৎ পুজা কালে চ যঃ পঠেহ। 
মহালক্ষনী গুহ তশ্ত নজহাতি কর্দাচন। ৩৬1. 

দেবি! তুমি শক্তি স্থরূপ1 জ্ঞান দায়িনী বুদ্ধিদাত্রী ও সর্ব প্রদ! 

বলির়। কথিত। হুইয়। থাক, অমি বারংবার তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥ 

পণ্ডিতগণ ভোমাঁকে হুরিভক্তি দায়িনী মুক্তি প্রদ! সর্বজ্ঞ।, সর্ধদাত্রী 

মস্থালক্বনী বলিয়। কীর্ভন করিয়। থাকেন, আমি বারংবার তে'মীর চরণে 

গাণত হুইতেছি ॥ ৩২॥ 

জর্মনন ! কোন কোন স্থানে অনেক কুপুভ্র থাকে, কিন্ত কুমাতা 

কুত্রীপি নাই, জননী কখন পুলের দোষ গ্রহণ করেন না, অতএব তুমি 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! কোথায় গমন করিতৈষ্ছ ॥ ৩৩ ॥ : 

ছে মাতঃ! আমরা স্তনান্ধ ধালকের ন্য।য় অবস্থান করিতেছি, 

তুনি আমাদিগকে দর্শন দাও! ভুক্ত বসলে! তুমি রুপাসাঁগর ভঙ্গ- 
ব!ন্ হরির প্রিয়? অতএব তুমি আমাদিগের প্রতি কপাবলোকন কর ॥৩৪! 

বস! আমিসুভাবছ মুখ মোক্ষপ্রদ সম্পীত্তকর মঙ্গলময় সাত 

কমলার স্তোত্র তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৩৫ ॥ . 
যে ব্যক্কি কমলার পুজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে মহালগ্নী তাহার 

গৃহ কখনই পরিতাণগ করেন না ॥ ৯৬ 



২২ পসলগতিয়া। ২২৩ 

ইত্যা শ্রীহরিকঞচাতিতৈবাস্তর যাক, 
দেবে জগাম ক্ষীরোদং জরৈঃ সার্ঘং তদাজ্ঞয়া। ৩৭1 

ইতি শ্রীব্রদ্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ মগ্বাদে 
গণপতি খণ্ডে 'লক্ষমী গ্তব কবচ পুজা কথনং নীর্ম 

্বাধংশতিতমোহধ্যা়ং। সি 
2 7 পা 

সর্ব নিয়স্ত। সনাতন হরি, দেরেজকে রি রূপ ..উপদেশ.. দান 
করিয়। সেই স্থানেই অন্তন্থি তি হইলেন |. তত্গারে দ্েবরুজ তদীয় 

আজ্ানুসারে দেবগণ সমভিব্যাহারে ্ষীরোদ কুলে গমূন করিলেন /৩৭ 

ইতি ্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ কাদে গণপত্তি খণ্ডে 

লক্্ী স্তব কবচ পুঁজ! কথন নাম দ্ব (বিংশতি অধ্যায় সম্পর্।, 



২২৪ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরণণন্থ। ২ওশী অ 

ত্রয়োবি”শোহধ্যানঃ। 

নারায়ণ উবাচ। 

উন্দ্রম্চ গুরুণ সার্ঘং সুরৈশ্চ ছষ্উ মানসঃ। 
জগাম শীঘ্বং পর্থাষৈ তীরং ক্ষীর পয়োনিধেঃ | 

কবচঞ্চ গলে বন্ধ। সদ্ত্রত্ু গুটিকাস্থিতং | 

মনসা স্তবনং দিব্যৎ স্মারং স্লারং পুনঃ পুনঃ ১। 

তে সর্ব ভক্তি যুক্তাম্চতুষ্,বুঃ কমলালয়াং। 
সাশ্রু নেত্রাঁতি দীনাশ্চ ভক্তি নআ্রাত্মকন্ধরাঃ | ২। 

মা! তেষাহ স্তবনং অত্ব। সদ্যঃ সাক্ষাদ্বভূবহ। 

সহঅদল পদস্থ! শত চক্র সমপ্রভা | ৩। 

জগদ্বযাণ্ডং সুপ্রভয়া জগন্মাত্রাযয়৷ মুনে। 

ক্কানুবাচ জগন্ধাত্রী হিতং সাঁরং যথোচিতং | ৪। 
শ্রীমহালন্ষনীরুবাচ। 

যশসানেচ্ছামি বে গেহান্ শস্তৎ নৈবং ক্ষমাধুনা। 
অধ্টানাং ব্রহ্ধ শাপেণ বিভেমি ব্রহ্ম শাপভঃ। ৫। 
86788885568 8558 ভিসির 

মারায়ণ কছিলেন, হে নারদ! অঙঃপর দেবরাজ ইন্ সেই উৎরুষ্ট 

রত্ব গুর্িক| পুটিত কবচ গল দেশে ধারণ পূর্বক গুক বৃহস্পতি ও দেবগণের 

লন্িত শীতমনে ক্ষীরোদ কুলে উপনীত হুইয়। বারংবার কমলাদেবীর সেই 

দিবা তব স্মরণ পূর্বক তাহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণও 

ভর্তি বিনভ্রে কদ্ধরে সজল নয়নে সকাঁতরে মেই কমলালয়ার স্তব 

করিতে লাশিলেন। ১। ২। - 

ইজ্জাদি দেষগণ এই রূপে মহ্থালক্ষীর স্তব করিলে যে জগজ্জননী 

কমলার ধিমল প্রভায় সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেঃ দেই সহত্রদল 

পানস্থ। শতচক্। সম প্রত! জগদ্িধখত্রী দেবী তৎক্ষণাৎ ভাছাদিগের নিকট 

আবিভভুতি! স্থইয়! স্থিত জমক যথোচিত সার বাঁকো তাহাদিগকে সঙ্থো- 



২৩শ'অ গণপতিধন্ম ২২৫ 

প্রাণ! মে ভ্রা্মধাঁত ধর্ষে শঙ্বত পুজাধিফ প্রিয়া; 
বিপ্র দতঞ্চ য্কিঞিুপজীব্যৎ সদৈধমঃ | ৬1 
বিপ্রা ব্রবস্ত মাহ তুষ্টা যাক্তামিচ তদাজ্ৰয়া |: 
ন মে পুজাৎ ফ্রুবং করত ক্ষমান্তে ট তপন্থিনঠা ৭ 

গুরুভি ব্রণক্ষণৈ দেঁবৈ ভিশষুভি বৈষবৈ ভ্তথা।' 
'ঘদভাগ্যৎ ভবৈদ্বৈবাতে শণ্তাঃ সন্ভি সন্তৃভং | ৮1 
নারায়ণম্চ ভগবান' ধির্তেতি ব্রন্মশাপতঃ। 

সর্ববীজঞ্চ ভগবান সর্বেশিশ্চ সমাতনই। ৯| -. 
এতশ্সিমস্তরে ব্রক্নু ব্রাহ্মণ! হউ মানসাই | 
আজগ্ম 2 সম্মিতাঃ মর্বে জবলস্তে। ব্রহ্ম তেঈনা। ১৪। 
অঙ্গিরাশ্চ গ্রচেন্তাশ্চ ব্রতুশ্চ ভূগু রেবচ। 

ধন পূর্বক কন্ছিলেণ, ব্সগণ ! তোনর! ব্রপ্ম শাপগ্রন্ত, ব্রক্ষশাপে 

আমার তয় আছে, এই জন্য এক্ষণে আমি তোমাদিগের গৃছে গীমন 
করিতে গারিব ন1। ৩। 8৪1 ৫। 

দেবগণ! ব্রাঁক্ষণ সযৃদ্গায় আমার পুজ্রাধিক স্েহ ভাজন ও সঙ 

আমার প্রাণ তুলা । ব্রাক্ষণগণ আমার উদ্দেশে যাস প্রদান করেন, 
তাহাই আমীর একমাত্র উপভীব্য, অতএব বিগ্রগণ প্রীতমনৈ যদি 

আমাকে আঁজ্ঞ। করেন তাহ! হইলে আমি তোমাদিগের গৃছে গমন 

করিতৈ পারি। 'তীহাদিগের শাসন লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই সেই 
তপশ্থিগণ আমার' পৃজ| পরিত্যাগ ঝরিবেন। ৬।৭। 

তদবক্রমে যাঁছাদিগের গুক ব্রীক্ষণ দেব অন্ন্যানী ও বৈষবগণেয 

নিকট অপরাধ জন্য চুরদৃষট উৎপন্ন ছয় তাহারাই অভিশগু বলিয়া! উত্ত 
হইয়। থাকে। ৮। 

অধিক কি যে সর্বভুতাত্ব। মমাতন ভগবাঁন্ হরি নিক ও সর্ধাবীজ 
স্বরূপ) তিনিও সর্বদা! ব্রহ্ষমশ।গের তয় করিয়। থাকেন | ৯। 

হেনারদ! কমল! দেবী দেবগণের লিকট এই রূপ কছিভেছেম, 
এমন সময়ে ব্রক্ম তেজে জাঙ্বলামান হা্টচেত! লহাম্য বদন ব্রাক্ষণ- 

২৯ 
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গুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ মরীচি রজিক্েবচ। 
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ |. 
সনতুকুমারে! ভগ্নবানু সাক্ষান্্রীরায়ণাতবুকঃ 1 

কপিলম্চা্ছুরি শচৈব বোচ়,ই পঞ্চশিখ ভ্তথ! |. 
দুর্বাসাঃ কশ্যপোগন্ত্যো গৌঁতমঃ কর্ণ এবচ | 
আবাং কাত্যায়নশ্চৈ কণাদঃ পাণিনিস্তথা। 
মার্কগেযে! লোমশশ্চ বশিষ্ঠে! ভগবান স্বয়ং ॥ ১১ ॥ 
ব্রাহ্মণ! বিবিখৈত্্রব্যৈঃ পুজয়ামাজুরীশ্বরীং 
দেবাশ্চারণ্য নৈবেদ্যৈঃ পরিহারেণ ভক্তিতঃ ॥ ১২ 
স্তত্বা মুনীক্দ্রান্তাং ভক্ত চক্রুরারাধনং মুদা। 
আগচ্ছ দেব ভবনং মর্ত্যথ্চ জগদন্থিকে | ১৩। 

তেষাং তদ্বচনতআ্্ত্বা তান্ুবাচ জগ প্রস্তুং। 

পরিতুষ্টাগামুকীচ নির্ভয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ১৪। 

গণের তথায় সমাগম হইল । যথ! ক্রমে অঙ্গিরা, প্রচেভা, ক্রতু, ভৃপ্ু, 

পুল, পুলস্তয, মরীচি, অন্রি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সাক্ষাৎ নারাঁয়ণ- 

ত্বক ভগবান্ সনৎুকুমার, কপিল, আসুরি, বো, পঞ্চশিখ, হূর্বাস!, 

কশ্যপ, অগন্তয, গেধতম, কণু, কাত্যায়ন, কণাদ, পাঁণিনি মাক্ডেয়, 
লোমশ, ভগবাঁন্ বশিষ্ঠদেব এবং তুমি ও আমি আমর! সকলেই তথায় 
উপনীত হুইয়। বিবিধ উপছারে সেই সর্কেশ্বরী কমলার পুজা কয়িতে 

আরম্ত করিলাম। তখন পরম ভক্তিযোগে দেবগণও আরণ্যক ফল- 

মূলাদি ঘুক্ত নৈবেদো দেই দেবীর অঙ্গন। করিয়। তাহার নিকট ক্ষম। 

প্রার্থনা করিলেন । ১০1 ১১। ১হ। 

পরে মুনীন্দ্রগণ ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে প্রীতমনে তাহার অঙ্গন! করিয়া 
কছিলেন জগজ্জননি |! আপনি রুপ! করিয়! দেবগণের ভ্ভবনে ও মতা 

লোকে আগমন ককন। ১৩। 

তখন জগজ্জননী মহালক্ষণী মুনীন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরিতুফ। 
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জীহালদীরাটা 
গৃহান যাস্যামি দেবানাৎ ঘুয্াকমাজ্য়া দিজাঃ । 
যেষাং গেছ, ন গচ্ছামি শৃণ্প্বং ভারতেষু চ॥ ১৫ ॥ 

স্থিরা পুণ্যবতাৎ গেছে ব্ুনশতি বেদিনামহৎ | 
গৃহস্থানাৎ নৃপানাং ব! পুল্রবত পালয়ামি তান্ ॥ ১৬॥ 
যং যং রুস্টো গুরু দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবাঃ। 
অতিথিঃ পিতৃ লেকশ্চ ন যামি ততন্ত মন্দিরং ॥ ১৭ ॥ 
মিথ্যাবাদী চ ষঃ শঙ্ব ম্াম্তীতি ৰাচকঃ সদা। 
সত্ব হীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্থ যাম্যহং ॥ ১৮ ॥ 
সত্যহীনঃ স্বাপ্যহারী মিথ্য। সাক্ষী প্রদায়কঃ | 

বিশ্বাসত্বঃ কুতদ্বোষে! ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ ১৯॥ 

এ:চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রগ্রস্তোতি পাতকী:। 
খণগ্রন্তোতিরূপণো ন গেহং যামি পাপিনাং ॥ ২০ ॥ 

হহয়। ব্রাক্ষণাজ্ঞার নির্ভয়ে দেব ভবনে গমন করিতে ইচ্ছ? পূর্বক কছ্ছি- 
লেন বিপ্রগণ! আমি আপনাদিগের আজ্ঞায় দেব ভবনে গমন করিব» 

কিন্তুতারতে আমি যাহাদিগের গুছে অধিঠি তহুইব এবং যাহাদিগের গৃে: 

জমার আবির্ভাব থাকিবে ন। তাস্থা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর 1১৪১৫ । 

আর তে গৃহস্থ ও রাজগণ পুণ্যশীল' ও সুনীতিজ্ঞ হইবেন, আনি, 
তাছা'দিগের গৃহে অচল হুইয়। পুল্রবৎ তাহাদিগকে পালন করিব। ১৬। 

গুক, দেবগণ, পিতাঃ মাতা, বন্ধুবর্গ অতিথি ও পিতৃলোক যাহার 
প্রতি কষ্ট হইবেন, আমি তাহার গৃছে গমন করিব না ॥ ১৭॥ 

যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইবে, যে বাক্তি সর্ধদ|! নাই নাই এই-বাঁকা 
প্রয়োগ করিবে, আর ফে বাক্তি সত্বপণ্ডণ বর্ভ্ভত ও ভুঃশীল হইবে, তাহার 

গুঁছে আমার অধিষ্ঠান থাকিবে না ॥ ১৮॥ 
যে ব্যক্তি অসত্যাবধনদী, স্থাপ্য ধনাপছ্ছারী, মিথ্যাসাক্ষ্য দাত, বিশ্বাস 

ঘাতক বারুততর ছইবে,আমি তাকাদিগের গু্ছে কদাচ গমন করির 1 ॥১৯। 
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দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ভো মঙাধীঃ জ্বী 'জিতঃ সদ1। 
পুংশ্চলী পত্তি পুজো যো তদেগছং নৈব যাম্যহং & ২১। 
যো দুর্ববাক কলফাবিউঃ কলিঃ শশ্বদ্ঘদালয়ে । 
স্ত্রী প্রধান! গৃঁছে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরৎ ॥ ২২7 
যত্র নাস্তি হরেঃ পুজ। তদীয় গুণ বীর্ডভনং। 
নোতন্ুক স্তশ প্রশংমায়াং ন যামি তন্চ মন্দিরং ॥ ২৩ ॥ 

কন্যাত্ম বেদ বিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ| 
নরকাগার সদৃশ ন যামি তশ্য মদ্দিরং ॥ ২৪ 
মার পিতরং ভার্ধযাঁং গুরুপতীং গুরুৎ সুতং | 

অনাথাৎ ভগিনীৎ কন্যা মনন্যাশ্রয় বান্ধবান্ ॥ ২৫ ॥ 
পাস 

যেব্যক্তি চিন্তাগ্রন্ত ভয়গ্রস্ত শক্র গ্রস্ত অভি পাত্তকী, খণ গ্রস্ত ব! 

অতি ক্লপণ,হুইবে সেই প"পাত্বাদিগের ভবনে আমার কদাচ আবির্ভাব 

থাকিবে না ॥ ২০॥  ** 

ঘে ব্যক্তি দীক্ষা হীন, শৌকার্ড, মন্দ বুদ্ধি বাঁ সর্কাদ! স্ত্রী বশীভূত ছইবেঃ 
আবি ভাহাদিগের গৃহে এৰং পুংশ্চলী পি ও পুংশ্চলী পুত্রের ভবনে 

কখনই গমন করিব না ॥ ২১॥ 

যে ব্যক্তি কটুভাষী ব। কলছাবিষট হুইবে, যাহার গৃহে সর্ধর! কলির 

আবির্ভাব থাকিবে, আর যাহার গৃছে স্ত্রী প্রধান হইবে. আমি তাছাদি- 

শের ভবনে অধিঠিতা হইৰ না | ২২। | 

যেযেব্যক্কি হরির আরাধন1, হরির গুগ কীর্তন ব হরির প্রশগং- 

সাবাদে ওৎমুক্য প্রকাশ মন করিবে, তাহাদিগের গুছে আমি কঙ্গীচ 

গমম করিব মা ॥ ২৩॥ 

যে যেব্যক্তি কন্যা বিক্রয়, আত্ম নিজ্রেয় বেদ বিক্রয়, নর ছত্যাব। 

প্রাণি হিংসা! করিবে, তাহাদিখের গৃহ নরকাগার তুল্য, সেই নরাধম- 

গণের গৃছে আমার কখনই অধিষ্ঠ।ন থাকিবে মন! ২৪ ॥ 

মুনীজ্্গণ ! যে নরাধম কূপণভ। প্রযুক্ত পিতা মাতা, ভার্ধযা, গুক 
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কার্পণ্যাদ্যো ন পুঙ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা । 
তদেগছান্নরকাগারা ্রধামি তন্মূনীস্বরাঃ ॥ ২৬ 
দশনং বসনং যস্ত মমলং রুল্সম মস্তকং। 
বিকৃত গ্রামহাসে) চ ন যামি তন্ত.মন্দিয়ং ॥ ২৭ ॥ 
মুত্রৎ পুরীধ মুতসৃজ্য যস্তপশ্যতি মন্দধীঃ। 
যঃ শেতে নিগ্ধ পাদেন ন যামি তন্য মন্দিরং ॥ ২৮ ॥ 

অধেঠত পাদ শায়ী যো নম্নঃ শেতেতি নিন্দিত 
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরং | ২৯। 
মুর্দিি তৈলং পুরোদত্বা যোইন্যদর্গ মুপল্প্শেৎ। 
দর্দাতিপশ্চাদগীতে বা নযামি তস্য মন্দিরং। ৩০। 
দত্বা তৈলং মুর্ধি, গাতরে বিগ্মুত্রৎ যঃ মমুখসৃজে। 
প্রণমেদাহরেখ পুষ্পং ন যামি তম্য মন্দিরং | ৩১। 

গুকগততী, পুত্র» অনাথ! তগিনী কন্য! ব1 অনন্ঠীর্জীর্র বান্ধবগণকে পোষণ 
ন] করিয়। সঞ্চয় করিবে, তাহাদিগের গৃহ নরকাগার তুল, আমি সেই 

নারকীদিগের ভবনে কদাচ গমন করিব না ॥ ২৫২৬৪ 

যে যেব্যক্তির দন্ত ক্রেদযুক্ত, বস্ত্র মলিন, মন্তক কক্ষন এবং গ্রাস ও 

হাস্য বিরূত, তাহথাদিগের ভবনে আমার আবির্ভাব থাকিবে না ॥ ২৭ 

যে মন্দ বুদ্ধিব্যত্তি মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়। স্বয়ং ভাছা.দর্শন 
করিবে ও যেব্যক্তি আদ্র পাঁদে শয়ন করিবে, তাছাদিগ্ের গৃছে আমি 

কখনই অধিষ্ঠিত হুইব ন। ॥ ২৮॥ ৃ 

যে ব্যক্তি অধেখত পাঁদে শয়ন করিবে, যে ব্যক্তি নগ্মীবন্থায় শয়ন 
করিয়। নিদ্রোভিভুত হইবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাশায়ী ব। দিবাশারী হইবে 

তাঁ্ছাদিগের গৃহে আমি কখনই গমন করিব না ॥.২৯ &. 

যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল এ্দান পূর্বক অন্য অঙ্গ স্পর্শ করিয়' 
পঞ্চাঁ গাত্রে তৈল অআক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তি উপাসন্ন। করিলেও 
আমি তাহার গৃহে আবিভুতা হইব ন1॥ ৩৭ ॥.. 

১ 

43 



৩৪ - ব্রন্ধবৈবর্থপুরাণম্ । ২৩শ অ 

তৃণং ছিনতি নখরৈ নখরৈ বিলিখেন্বহীং | 
গাত্রে পাদে মলং যস্ত ন যানি তস্ত মন্দিরং। ৩২। 

স্ব দভ্ভাং পরদভাৎ ব। ব্রহ্ম বৃতিং সুরমা চ। 

যোহরেজ্ জ্ঞান শীলম্চ ন যামি তস্য মন্দিরং। ৩৩। 
যঙ কর্ম দক্ষিণাহীনং কুরুতে মুঢ়ঘীঃ শঠঃ। 
স পাপী পুণ্য হীনশ্চ ন যামি তন্ত মন্দিরং | ৩৪। 
মন্ত্র বিদ্যোপজিবী চ গ্রাম ঘাঁজী চিকিসকঃ। 
সুপরুদ্দেবলশ্চৈব ন যামি তস্ত মন্দিরং ॥ ৩৫ ॥ 

বিবাহ কর্ম কাধ্যৎ বা যে। নিহত্তি চ কোপতঃ। 
দ্রিবা মৈথুনকারী যে ন যামি তন্য মন্দিরং ॥ ৩৬ ॥ 
ইতুযক্বা চ মহালক্ষণী রন্তর্ধানং ঢচকার হ। 

যে বাক্তি মন্তকে ও গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া বিওমৃরর গরিত্যাগ 
গুকজনকে প্রণাম বা পুম্পাহরণ করিবে, তাহার গৃহে আমার আবির্ভাব 

থাঁকিবে ন! ॥ ৩১ ॥ 

যে ব্যক্তি নখ দ্বারা ভূ চ্ছেদন ব! নী খনন করিবে, আর যাচ্ছার 

গত্বে ও চরণে মল রাশি বিদ্ামান থাকিবে, তাগাদিগের গৃছে আমি 

অধিষ্ঠান করিব ন। ॥ ৩২ ॥ 
যেজ্ঞানশীল ব্যন্তি স্ব দত্ত বা পর দত্তব্রদ্ধ বত্তিকিঘ্ব! দেব রৃতিজী ৬ 

ছরণ করিবে, তাহার গৃছে আমি গমন করিব ন1॥ ৩৩॥ 

যে মূঢ় বুদ্ধি শঠ পুকষ দক্ষিণ। হীন কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিবে? সেই 
অপবিত্র পাপাত্মর গৃহে আমি অধিষ্ঠান করিব না ॥ ৩৪ 

যে ব্রাহ্মণ, মন্ত্র বিদ্যপজীবী চিকিৎসক স্ুপকার ব| দেবল হুইবে, 
আমি তাহাদিগের গৃছে গমন করিব না| ৩৫॥ 

আর যে বাক্তি কোপ বশত; বিবাহ কর্মের ব্যাঘাতকাঁরী হইবে বা 
যে ব্যক্তি দিবা মৈথুন করিবে, আমি ভাহাদিগের গৃছে ৮৮০৪) কালে 

আবিভু তা হইব না| ৩৬ 



২৩শ.ঘ গণগতিধণহ। ২৬ 

: দদ! [ডি দেবাদাং গৃহে মর্তো চ মারদ॥ ৩৭ ॥ 
তাং প্রণম্য জুরাঃ মর্ষে মুনযন্চ মুদান্বিতাঃ। 

প্জণঃ স্বাল়ং শীত্রং শত্রত্যকং হুঘদ্ঘ তং ॥ ৩৮৪ 
নে রদ নু ভঃ স্বর্গে বতুরুঃ পুষ্প উঃ 
্রপর্ে্াঃ স্বরাজ্য্চ নিম্চলাং কমলাং মুনে ॥ ৩৯॥ 
ইত্যেবং কথিতং বুম লক্ষমী চরিত মুত্রমং। 
সুখদং মোক্ষদং মারং কিং পুনঃ আোতু মিচ্ছমি ॥ ৪৭) 

ইতি পরীত্রক্গ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে লন্মমী চরিত নাম ত্রয়োবিংশতিতমোইধ্যায়ঃ। 

এই বলিয়। মহালগ্ষী অন্তর্ঘনন পূর্বক দেব ভবনে ও মর্তা লোকে দৃডি- 
গাঁত করিলেন এবং দ্রেব ও মুনিগণঞ গ্রীতি যুক্ত হইয়। সেই দেবীকে 
প্রণাম পূর্ববক সত্বর শক্র শুন্য নুহ্বদ্বর্গাবৃত শ্বীয় স্বীয় আলয়ে নমাগত 
হইলেন, তকালে সুর পুরে ছুন্দুভিখনি ও পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল, 

এই রূপে দেবগণ পুনর্বার স্ব ম্ব অধিকার প্রাপ্ত ছইলে কমল! অচল 

হুইয়। তাহাদিগের আলয়ে অধিষিত। হইলেন ॥ ৩৭ | ৩৮| ৩৯॥ 

ছে নারদ! এই আমি ভোগার নিকট নুখ মোক্ষ প্রদ উতর মার 
লক্ষণী চরিত কীর্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবগ করিতে বাঁমন! 
থাকে ব্যক্ত কর | ৪8০ 

ইতি জব্রক্ষবৈবর্ডে মহা পুরাণে নারায়ণ মারদ সম্বাদে গণপততি খণ্ডে 

লক্ষী চারত মাম ত্রয় বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 



২০২ ব্রহ্থা বৈধর্তপুরাণয। ২৪. 

চতুর্বি”শোহধ্যায়ঃ। 
পচন এ উট 

নারদ উবাচ। 

নারায়ণ মহাভাগ হরে রংশ সমুদ্ভব | 

সর্ব্বং ক্রুতং তত প্রসাদাদগণেশ চরিতং শুভ ॥ ১ ॥ 

দবন্তদ্বয় যুতং বং গজরাজস্য বাঁলকে। 

বিষ্ণন! যোজিতং ব্রহ্ম ন্ৈকদন্তঃ কথৎ শিশুঃ ॥ ২॥ 

কুতে গ্তোস্য দৃত্তোন্যস্তস্ভবান্ বক্ত, মর্হসি। 

সর্কেশ্বর তং সর্বজ্ঃ ক্লুপাবানু ভক্ত বঙমল ॥ ৩। 

সুষ্ত উবাচ। 

নারদনায বচঃ আ্ত্ব। স্মেরারুণ সরোরুহঃ | 

একদুন্তস্য কথনং প্রবক্ত, মুপচক্রমে ॥ ৪ ॥ 

নারায়ণ উবাচ। 

শৃ নারদ বক্ষ্যে২ মিতিহানং পুরাতনং। 

একদন্তম্য চরিতৎ সর্ধ মঙ্গল মঙ্লং ॥ ৫7 
॥ 

মারদ কহিলেন, মহ্াভাগ! আপনি সনাতন নারায়ণের অংশ- 

জাত, আমি আপনার এসাঁদে শুভ গ্রণেশের চরিত সমুদায় শ্রবণ 

করিলাম । কিন্ত যখন ভগবান্ বিষুং কর্তৃক দেই বালকের স্কন্ধে গজরাজ 

এরা বতের দত্তত্বয় যুক্ত মস্তক যৌজিত হইয়াছিল তখন সেই শিশু আবার 

এক দন্ত হইলেন কেন? তাহার অন্য দন্ত কোথায় বিগত হুইল তা! 

পরিজ্ঞাত হইতে আমি সমুৎসুক হুইয়াছি, আপনি সর্কেশ্বর সর্বজ্ঞ ভক্ত, 

বসল ৪ দয়াময়, অতএব আপনি কূপ! করিয়। তাহা! আমার নিকট 

কীত্তটন ককন ॥১। ২৩ 

দেবর্ধি নারদ এই রূপ কহিলে সেই নারায়ণ খবির মুখ কমলে মধুর 

হান্ বিকামিত হুইল, তখন তিনি ছার নিকট এক দন্তের বিবরণ 



২৪লা অ গপিহওয। ২৩৩ 

একদা কার্ডবীর্যযজ্ত জগীষ মৃগ্রয়াং মুনে | 
মৃগান্নিহত্য বহুলার পরিশ্রান্তে। বভূব সঃ ৬ ॥ 
নিশামুখে দ্বিনেংভীতে তত্রতস্থে বনে নৃপঃ। 
জমদগ্ন্যাশ্মাভ্যামে উপোষ্য সৈন্য সংযুতঃ ॥ ৭॥ 
প্রাতঃ সরোবরে রাজা ন্লাতঃ শুচিরলক্ক তঃ.। 
দতাত্রে যেন দত্তঞ্চ জজীপ ভক্তিতোমনুং ॥ ৮ 
মুনির্দর্দর্শ রাজানং শু কণ্ঠেন্ঠতালুকং। 
প্রীত্যা সস্ভাষযামাস পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিঃ ॥ ৯ । 
ননাম সম্ভ মাদ্রাজ মুনিং সুর্য সমপ্রভং | 
সচ তস্মৈ দদেণ শ্রীত্য। প্রণতাষ শুভাশিষহ ॥ ১০ ॥ 
বৃতান্তং কথযামাস রাজাচানশনাদিকৎ। 

২ভ্রমেণৈব মুনিনা ত্রস্তং রাজা নিমন্ত্িতঃ ॥ ১১ ॥ 
বর্ণন ুর্্ক : কছিলেন, নারদ ! এক্ষণে এক দন্তের সর্ন মজল মঙ্গল 
চরিতোপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহান তোমার নিকট কীর্ডন করিতেছি 
তুমি অবস্থিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪1 ৫ ॥ 

পূর্বে একদা! নরপতি কার্ভবীর্ধ্যার্জ,ম মৃগয়ার্থ বন প্রবেশ পুর্ব্বক 

বু সংখ্যক মৃগ বধ করিয়! নিতান্ত পরিশ্রান্ত হুইয়াছিলেন | ৬ ॥ 

পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে মহর্ষি জমদগ্মির আশ্রম নিকটে 
তাহাকে উপৌধিত হুইয়। সৈন্যসমন্ভিবাঁহারে কাঁলকরণ করিতে হইল 1৭। 

অভঃপর রজনী প্রভাত হইলে সেই নরপতি স্বাত শুচি ও অলঙ্কৃত 
হুইয়! ভক্তি যোগে দতাত্রের প্রদণ্ত মন্ঘ্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ 

এ জময়ে মুনিবর জমদগ্ি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন রাজার 
কণ্ঠ গষ্ঠ গ তানু শুষ্ক ছইয়াগিয়াছে | এই ব্যাপার দর্শন করিয়] তিনি 
সাঁদর সম্তাষণে তীাছার:কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন ॥ ৯॥ 

তখন নরপতি সসম্ত্রমে সেই হুর্ধ্যের ন্যায় প্রত। লম্পন্ন মুনিকে 
গ্রণাম করিলে তিনি তাহাকে প্রীতিপুর্ধক শুভআ শীর্বাদ করিলেন ॥১০ ॥ 

পরে রাজ! রাত্রি যোগে উপোধিত হুইয়! খে ন্ূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া- 
(৩৩ 
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বিজ্ঞাপ্য তং মুমি শ্রেষ্ঠঃ প্রদে স্বালল্ং মুঙ্বা। 
লঙ্ষনী সমাং কামধেনুং কথযামান মাতরং ॥ ১২ ॥.. 
উবাচ না মুনিৎ ভীতং ভয়ং কিং তে ময়িস্থিতে | 

জগদ্যোজধিতুৎ শক্তত্ত্রং ময! কো নৃপো মুনে ॥ ১৩ ॥ 
রাজ ভোজন যোগ্যার্হ যদ ব্য প্রধাচতে। : 
সর্বং তৃভ্যৎ প্রদাস্তামি ত্রিধু লোকেঘু দুল্ল ভং ॥ ১৪ 

সৌবর্ণানি রাজতানি পাজ্রাণি বিবিধানি চ। 
তোজনার্হাণ্যনংখ্যানি পাক,পাঁত্রাণি যানি চ॥ ১৫। 
পাত্রাণি সাদ পূর্ণামিপ্রদর্দে মুনযেচ সা। 
নান? বিখানি স্বাদুনি পরিপক্ক ফলাঁনি চ॥১৬॥ 

পনসাত্্র নারিকেল শ্রীফলানি চ নারদ। 
রাশীভূতান্যসংখ্যানি স্বা্ুনি লড়ূডুকানি চ॥ ১৭ ॥ 

ছিলেন, তথ্বিবরণ মুনির নিকট সকাতরে নিবেদন করিলে মুনিবর 

াঙ্কাকে ভৌজনের নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ১১॥ 

অতঃপর মুনিবর স্বীয় আলয়ে উপনীত হুইয়। সতয় চিতে লক্ষীমমা 

মাত কাম ধেনুর নিকট তছ্ত্তাস্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১২ 

তখন কপিল! মুনিকে ভীত দেখিয়। কন্ছিলেন, নস |-.আমি : 

বিদামানে তোমার ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, আমার অনুগ্রহে তুমি 

মস্ত জগৎ যোজন। করিতে পার, কেবল রাঁজাকে নিনম্ক্রণ করিয়াছ 

ভালই হইয়াছে, তাতে তোমাঁর তয় কি? ॥১৩॥ 

মুনে! তুমি আমার নিকট রাজ ভোজন যোগ্যার্ঘ যে. ফে দ্রবা 

্রীর্ঘন। করিবে ভ্রিলোক মধ্যে ছুল্পত হইলেও তৎ, সমুদয় আমি 

তোঁম।কে এপরদান করিব & ১৪ ॥ 

এই বলিয়া কাঁমধেন্ু বিবিধ নুবর্ণ ও রজত নর্িত পাত্র অনংখা 

ভৌজনাত্ঘপাঁক পাত্র ও লুস্বাছু আব্যে পরিপূর্ণ পান দায়ের ছি 
করিয়! খধিকে প্রদান করিলেন ॥ ১৫। ১৬ ॥ 
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যব গোধুম চুর্ণানাৎ পিস্টীকানাং বহন ট।- 
পক্কান্নানাৎ পর্বতঞ্চ-পরমান্নন্ত কন্দয়ং ॥ ১৮॥ : 
দুগ্ধানাঞ্চ মৃতানাঞ্চ নদীং দধাং দে মুদা। 
শর্করাগাৎ তথ! রাশিং মোদকাপাঞ্চ পর্ববতং | 
পৃথুকানাং স্থশালীনাং পর্বতং প্রদদৌ মুদ্রা ॥ ১৯ ॥ 
তান্ব লং প্রদদো পুর্ণ কপুরাদি জুবাসিতং | 
নৃপ যোগ্যৎ কৌতুক স্ন্দরং বস্ত্র ভূষণৎ ॥ ২০ ॥ 
মুনিঃ সম্ত ত সম্ভারে। দৃষ্টা ভ্রব্যং মনোহরৎ। 
ভোজযামাঁম রাজানৎ সসৈন্য মবপীলযা ॥ ২১॥ 
যদ্যত সুদুল্প ভং বন্ত পরিপূর্ণ নৃপেশ্বরঃ | 
জগাম বিস্বয়ং রাজ। দৃষ্টা সর্ব মুবাচ হ॥ ২২॥ 

রাজোবাচ। 
দরব্যাণ্যেতানিসচিব দুল্ল ভান্যঙ্তানি চ। 
মমাসাধ্যানি সহনা ক গতান্যবলোকষ ॥ ২৩॥ 

অভ্তঃগর নেই কাঁমছুঘ! পনস আত্ম নারিকেল উফল গ্রভৃতি গরি- 

পর নানাবিধ স্বাচু ফল রাশীরুত অসংখ্য সুস্বাছ্ লভ্ডুকঃ যব গ্লোধৃমচুর্ণ 

রচিত ববিধ পিষ্টক, পক্কান্নের পর্বত, পরমানের কন্দর, দধি দুখী 

তের নদী, শর্করারাশি মোদকের পর্বত এবং পৃথুক ও শাল্যন্ের পর্বত 

ক্য়ি করিয়া প্রীতি পূর্বক মুনিকে অর্পণ করিলেন । ১৭ 1১৮। ১৯॥ 

পরে কপুরাদি জুবাঁনিত তান্ব,লরাশি এবং রাঁজ যোগ্য সুন্দর বসন 

ভূষণ ৪ কেখতুকান্থ দ্রব্য সমুদাঁয় তৎ কর্তৃক ন হইয়া খধির নিকট 
সমর্পিত হইল । ২০। 

এইরূপে মুনিৰর সম্ভূত সম্ভার হইয়া মনোহর দ্রব্য রাঁপি রঃ 
পুর্ধক অবলীলা ক্রমে টসনাগণ সমন্বিত রার্জাকে ভোজন করাইলেন |২১। 

নৃপবর সেই নুছুল্ € পরিপূর্ণ বন্ত সমুদায় দর্শনে বিল্ময়াবিষ্ট হুইয়! 
নচিবকে সক্থোধন পূর্বক কছিলেন, মন্ত্রিবর ! এস্থানে আমার অগ্রাপ্য 
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বৃপাজ্ঞয় চ সচিবঃ সর্ব দৃষ্ী মুমে গুঁছে। 
রাজানং কথবামাস বৃত্ান্তং ঈহদন্তুতৎ ॥ ২৪ ॥ 

সচিব উবাচ ।' 
দৃউৎ সর্ৎ মহারাজ নিবোধং মুনি মন্দিরে | 
বহিছকুণ্ড যজ্ঞ কান্ঠ কুশ পুষ্প ফলাম্বিতং ॥ ২৫॥ 
রুষচ্্ম অব অস্থৃভিঃ শিষ্য সংউ্বৈষ্চ সঙ্ক.লং | 
তৈজনাধারশন্যার্দি ধনানি পরিবর্তিত ॥ ২৬ ॥ 
বৃক্ষ চণ্ম পরিধান দৃষ্টানি ভূষণা প্রিয় । 
বৃক্ষ চর্ম পরিধানা দৃষ্টাঃ সর্ষের জটাখরাঃ ॥ ২৭॥ 
গৃহৈক দেশে দৃ্ট। সা কপিলৈক! মনের! 
চার্বজী চন্দ্র বর্ণাভা রক্ত পঙ্কজ লোচনা ॥ ২৮ ॥ 
জবলন্তী তেজ] ভত্র পুর্ণ চন্দ্র সম প্রভা। 
সর্বব সম্পদগ ণাধার! মাক্ষার্দিব হরিপ্রিয়৷ ॥ ২৯ ॥ 

অশ্ঃত পূর্ব দ্রবা সযৃদায় কি রূপে সংগৃহীত হুইল এবং সঞ্ছস৷ তৎ সমু- 

দায়ই ব। কোথায় বিগত হুইল, তুমি তাঁহার তথানুসন্বান কর। ২২।২৩। 

মন্্মিবর রাঁজাজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়। মহর্ষির আশ্রম পর্যযবেক্ষণ পূর্বক রাজার 

নিকট এই রূপ অগ্ঠান্ভুত ব্ত্তান্ত নিবেদন করিলেন, মাহারাজ! মুনির ; 

আশ্রমে যে সমুদাঁয় বস্তু দর্শন করিলাম, তাহ! আপনার নিকট বর্ণন 

করতেছি শ্রবণ ককন। মুনিবরের আশ্রমে কেবল ব্িকুণ্ড, যঙ্কাষ্ঠ, 

কুশ, ফল পুষ্প, কষ্ণসার চর্ম ও শ্রীক্ শর বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং 

অসংখ্য মুনি শিষ্য অবস্থান করিতেছেন । তথায় তৈজসাধার শস্য ও 

ধন রত্বাদি কিছুই নাই, মুনিপত্ী ভূষণ বর্ডি্জিতা, তীঁছার পরিধেয় ₹ক্ষের 

বল্কল নাঁত্র আর আশ্রমবামী সকলেই জটাধারী হইয়। বৃক্ষের বল্কল 

পরিধান করিয়া! রহিয়'ছেন | ২৪ । ২৫। ২৬। ২৭। 

. মহারাজ! মুনির আশ্রমের একদেশে কেবল এক চক্র বর্ণাতা রক্ত 

পঙ্কজ লৌঢনা তেজংপুপ্ভ কলেবর! কপিল দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার 
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সদৈব বাধিতো রাজা দুর্ব,দ্ধিঃ সচিব! | 7. 
মুনিং যযাচে. ভাৎ:ধেনুধ নিবদ্ধ? কাল- পাশতঃ.॥ ৩০ ॥ 
কিং বা পুগ্যঞ্ধ-কা বুদ্ধি নিঁষেকঃ সর্বতো বলী। 

; পুণ্যবান্ বুদ্ধিমান দৈবাদ্রাজেক্রোযাচতে দ্বিজং 8 ৩১ ॥ 
| পু প্রজায়তে কর্ম পুণ্যরূপঞ্চ ভারতে । : 
'পাপাৎ প্রজায়তে কর্ম পাপরূপৎ ভয়াবহ ॥ ৩২॥ 
পুণ্যা, কত্বা স্বর্গ ভোগৎ জন্ম পুণ্য স্থলে নৃণাং | 
পাপাত ভক্তাচ নরকং কুঙ্মিতে জন্ম জীবিনাৎ ॥ ৩৩॥ 
জীবিনাং নিষ্কৃতি নান্তি স্থিতে কর্মাণি নারদ 
তেন কুর্বস্তি সন্তশ্চ অন্ততঃ কর্মমণঃ ক্ষয়ং & ৩৪ ॥ 

অঙ্গ হুইতে পূর্ণ চন্দ্রের প্রত প্রকাশিত হইতেছে, দৃষ্ট মাত্রেই সেই 
কাঁম ধেনুকে সর্ব সম্পদ্দী,ণাঁধারা সাক্ষাৎ হরি প্রিয়া বলিয়া জ্ঞান 

হইতে লাগিল। ২৮। ২৯| 

মন্ত্রী এই সমস্ত বিষয় রাঁজাঁর নিকট মিবেদন করিলে দুবুরদ্ধি নরপততি 
মন্ত্রির প্রলোভনে কালপাশ নিবদ্ধ হুইয়! মুনির নিকট সেই কামধেনু 
প্রার্থন। করিলেন | ৩০। 

ছেন্যারদ | পুণ্য ও বুদ্ধিবল সত্তগু জীব কর্মাফল ভোগের বশীভুত 

হয়, কর্মাফলোৎপন্ন অবশ্যন্তীবী বিষয়ই জর্বতোভাবে বলীয়ান্। এই 
জন্য রাজেন্দ্র কার্ডবীর্ধ্য গুণ্যবান ও বুদ্ধিমান হুইয়।৪ মুনির নিকট সেই 
কপিল। লাভের প্রার্থী হইলেন । ৩১। 

এই ভারতে জন্মান্তরীণ পুণা বলে পুণ্য রূপ কর্মের ও পূর্ব জন্বাক্কৃত 

গপাঁপ হইতে ভয়াবহ পাঁপ কর্মের উৎপত্তি হইয়া! থাকে ॥ ৩২৪ 

পুণ্য কার্ষের ফলে জীব ম্বর্গ ভোগের গর পুণ্য স্থলে জন্ম গ্রহণ ও 

গাপ কর্মের ফলে জীব নরক ভোগের পর কুৎসিত স্থলে জন্মে ॥ ৩৩ ॥ 

কর্থ সত্ত্বে জীবের কোন রূপেই নিষ্কৃতি নাই, এই জনয সাধুগণ 
সর্ধঝদ] কর্ম ক্ষয়ে যত্ব করিয়া! থাকেন ॥ ৩৪ ॥ - 
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স]। বিদ্যা তত্তপোজ্ঞানং স গুরুঃ লচ বান্ধব | 

সা যাতা স পিতা পুত্রস্তৎ ক্ষয়ং কারয়েভূযঃ ॥ ৩৫ ॥ 

জীবিনাৎ দারুণোরোগঃ কণ্ম ভোগঃ শুভাশুভঃ। 
ভূক্কে। বৈদ্যন্তং নিহত্তি ক ভক্তি রসায়ণাৎ ॥ ৩৬ ॥ 
মায়। দদাড়ি তাং ভক্তিং প্রতিজন্মনিসেবিতা। 

পরিতুষ্ট। জগদ্ধাত্রী ভক্তায় বুদ্ধি দাঁয়িনী ॥.৩৭ ॥ 
পর] পরম ভক্তায় মায়! মস্মৈ দদাঁতি চ। 
মায়াং দত্ব! মোহয়িতৃং ন বিবেক কদাচন। ৩৮। 

মায় বিমোহিতে! রাজা মুনি মানীয় যতুতঃ। 
উবাচ বিনয়ং ভক্ত্য। পুটাঞ্জলি যুতো মুদ। ॥ ৩৯ ॥ 

যেবিদ্যাযে তপমসা। ও যেজ্ঞান দ্বার কর্ম বন্ধনের চ্ছেদন হয়, 
তাহাই গ্রকুত বিদ্যা পরকুত তপস্যা! ও প্রকৃত জ্ঞান রূপে উক্ত আছে, 

আর যে পিতামাতা পুক্র বা বন্ধুবর্গ কতৃক কর্ম বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় তীা- 

রাই প্রকৃত রূপে তত্বৎপদ বাচ্য হইয়া! থাকেন ॥ ৩৫। 

জীব সমুদায়ের শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগই দাকণ রোগ রূপে 

নির্দিউ আছে । কিন্তু সেই ভোগী জীবই আবাঁর বৈদ্রূপী হুইয়! 

কেবল কু্ণভত্তি রসায়নে সেই সুদাঝণ রোগ বিনাশে সক্ষম হইতে 

পারে ॥ ৩৩ ॥ 

ছেনারদ! যেজীব ভক্তিযোগে পরম! প্ররূতি রূপ! জগদ্বিধাত্রী 
বুদ্ধি দায়িনী মহ্থামায়ার আরাঁধন। করেন, তাহার প্রতি সেই মহ্থামায়! 
প্রসন্। হইয়া সেই পরম তক্ত জীবকে সুছূল্লভ। কুষ্ণভক্তি এদান করেন, 
কিন্ত এই রাজ! তাহার দমে অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছে, তিনি ইহাকে 
বিবেক প্রদান না করিয়া কেবল ভদীয় মোহোৎপাদন জন্য মায় 

প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৭ ৩৮॥ 

সেই মায়। বিমোহিত নরপতি যত্ত্ব কারে মহর্ষি জমদ্ঘমিকে সমানীত 

করিয়া! কতাঞ্লিপুটে ভক্তি যৌগে তাহীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
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ভিক্ষাং দেহি কপ্পনরে! কামধেছুধধ। কামদীং | 

মহৎ ভক্তায় ভক্তেশ ভক্তামুগ্রহকীরক ॥ ৪০ ॥:: 
ুয্বাদ্বিধানাৎ দাঁতৃণ! মদ্েয়ং নাস্তি ভায়তে। 
দীচির্দেবতাভ্যশ্চ দদৌ স্বাস্থি পুরীশ্তং ॥ ৪১1 
জ্রভজ লীল! মাত্রেণ তপোরাশে তপোধন। 
সমুহ কামধেনুনাৎ আর্ট ং শক্তোসি ভারতে ॥ ৪২। 

মুনিরুবাচ। | 

অহো৷ ব্যতিক্রম রাজন ব্রবীষি শঠ বঞ্চক। 
দানং দাস্যামি বিপ্রোহৎ ক্ষত্রিয়ায় মৃপাখম ॥ ৪৩ || 
কষে ন দত্তা গোলোকে ত্রহ্মণে পরমাত্মন] ৷ 
কামধেছু রিয়ৎ যন্মে ন দেয়। প্রাগতঃ প্রিয় ॥ 88 ॥ 

ব্রহ্মণ৷ ভূগবে দত্ত! প্রিয় পুভ্রায় ভূমিপ। 
মহাং দত্ত! চ ভূগুগ! কপিল পৈতৃকী মম ॥ ৪8৫॥ 

মুনিবর | আপনি ভক্জজনের অধীন, ভক্তান্র ্নহকারক ও দানে 

কণ্পতৰ স্বরূপঃ অতএব রুপা করিয়া আপনি আমাকে কাম দাকিনী 

কামধেনু ভিক্ষা প্রদান ককন। ৩৯। ৪০। 

ভগবন্! শুনিয়াছি, মহাত্মা দর্দীচি দেবগণের উপকারার্থ দেহ 
ত্যাগ করিয়া স্বীয় অস্থি াহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন | অতএব 
ভারতে ভবাদৃশ বদান্য মহাত্মাদিগশের অদেয় কিছুই নাই।৪১। . 

ছে ভগোধন! আপনি তগোরাশি শ্বরূপ, আপনার জন্তজি" 

লীলা মাত্র ভারতে এরূপ অসংখ্য কামধেনুর স্ি করিতে আপনি রর 
হইতে পারেন । ৪২। 

মুনিবর রাজার এই বাক্য শ্রবণে বিম্ময়াবিষউ হুইয়! চিন আরে 
ধূর্ত বঞ্চক নৃপাঁধম ! তুই ক্ষত্রিয় হুইয়। আমার নিকট, গুতিগ্রহথের 
ৰাসন। করিতেছিস_। ৪১। 
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গোলোঁকজা! কামধেনু ক ললভা। ভূবনব্রয়ে | 
লীলা মাত্রা কথমহং কপিলাৎ শ্রী মীশ্বরঃ ॥ ৪৬। 

নাহং বেহালিকে! যুঢ় ত্বয়া নোখ্খাপিতোনুধঃ | *. 

,ক্ষেণেন ভন্মসা্ কর্ত,ং ক্ষমোহ মতিথিৎ বিন ॥ ৪৭ ॥ 

গৃহং গচ্ছ,গৃহৎ গচ্ছ মত কোপং নৈব বর্ধয়। 
পুর দারাদিকং পশ্য দেবরাধিত পামর ॥ ৪৮ ॥ 

মুনে স্তদ্বচনৎ শ্রুত্বা চুকোপ স নরাধিপঃ। 

নত্বা মুনিং সৈন্য মধ্যং প্রষযো বিধি বাধিত? ॥ ৪৯ ॥ 
গত্ব। সৈন্য সকাশংনকোপ প্রন্ফ,রিতাধরঃ | 

কিন্করান্ প্রেষষামান' ধেনুমানযি তৃৎ বলা ॥.৫% ॥ - 

ছুর্ঘ,দ্ধে! পূর্বে পরমাত্মা কু্ণ গ্রোলোকধামে ব্রক্ধাকে এই কামধেন 

প্রদান করিয়াছিলেন, পরে ব্রদ্ষ! প্রিয় পৃত্র ভূগুকে প্রদান করেন, নই 

মহাত্মা ভূগড হইতে আমি এই কপিল! প্রাপ্ত হইয়াছি, এই টপতৃক 

কামধেন্ু আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, আমি কখনই ইহ্থ'কে এদান 

করিতে পারিব না ॥88। ৪৫ ॥ 

রে মূড়! এই গৌলোকজাত| কাঁমধেন্ু ভুবনত্রয়ে সুদুল্প ভা, আমি 

কি রূপে লীলামাত্ত এই কপিলার স্থ্টি লয়ে সমর্থ হইব? তুই এরূপ 

বাঁক্যে আমার হীন প্রকৃতি ও অজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিবি না, 

অতিথি ন1! হইলে আমি ক্ষণ মধো তোঁকে ভন্মসাঁৎ করিতাঁম ॥ ৪৬1৪৭ 

রে পাঁমর ! তুই শীঘ্ত্ে গৃহে গ্রমন কর্ গৃছে গমন কর দেবগণ তোর. 

প্রতি বিমুখ দেখিতেছি। তুই সত্বর গৃহে প্রতিগমন করিয়া স্ত্রী পুভা- 

দির মুখাবলোকন কর. আর আমার ক্রোধ উৎপাদন করিস না ॥ ৪৮ ॥ 

রাজ! মহর্ধি জমদগ্সির এই সমস্ত বাকা শ্রবণে সক্রোধে মুনিকে প্রণাম 

করিয়। বিধি বশে স্বীয় উসন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 

₹সন্য মগ্ডুলে প্রবেশ করিয়া! কোপে তাহার অধর প্রস্করিত ছইতে 

লাগিল। তখন তিনি বল পূর্বক সেই কপিল! আনয়নে কিন্করগণকে 

মুনির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫০ | 
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কপিল! সন্নিধিং গত্বা রুরোদ মুনি পুজবঃ। 
কথযামাস বৃন্তাস্তং শোকে ন হত চেতনঃ ॥ ৫১ ॥ 

রুদস্তং ব্রান্মাপং দৃক সুরভি স্তমুবাচহ। 
সাক্ষাল্লক্সমী; স্বরূপা না ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ৫২॥ 

ক্লরভিরবাচ। 

ইজ্জে! বা! হীনকো বাপি স্ববস্ত দাতুমীশ্বরঃ | 
শান্ত! পালয়িতা দাতা স্ববস্তুাঞ্চ সম্ততৎ ॥ ৫৩ ॥ 
স্বেচ্ছয়! চেন্নু পেন্দ্রীয় মাং দদাতি তপোধন । 
তেন সার্ধং গমিষ্যামি্বেচ্ছয়া চ ভবাত্য় ॥ ৫৪ ॥ 
অথব। ন দদাসিত্বৎ নাগনিষ্যামি ভে গৃহ । 

মত্োদত্তেন সৈন্যেন দুরীভূতৎ নৃপত কুরু ॥ ৫৫1 
কথৎ রোদিনি সর্বজ্ঞ মায়া মোহিত চেতনঃ। 

২যোগশ্চ বিয়োগশ্চ কাল সাধ্যো নচাতবনঃ ॥ ৫৬॥ 

অতঃপর রাজ দুতগণ মুনির আশ্রমে উপনীত হুইল, তখন তপোধন 

শোক বিহ্বল চিত্তে সেই কপিলা'র নিকট উপনীত হইয়া রোদন করিতে 
করিভে ভৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ 

সাক্ষান্নী স্বরূপ! ভক্তানু গ্রহ কাতর! সুরভি মুনিকে রোদন করিতে 

দেখিয়। তীছাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, খষে ! ইন্দ্রই হউক,ব 

হীন পুকষই হউকযে ব্যক্তি যে বস্ভতে সন্ববান, সেই ব্যক্তিই তাহার 

শাসন পালন ও দান বিষয়ে সর্বদ। সম্প,্ণ অধিকাঁরী। অন্যের তাহাতে 

কিছুমীত্র-অধিকার নাই ॥ ৫২ €৩| 
তপোধন | যদি তুমি রাজাকে আমায় এদাঁন কর, তাছা। হুইলে 

আমি তোমার আজ্ঞানুসারে স্বেচ্ছা ক্রমে তাহার সহিত গমন করিব ৫8৪1 

অথব! যদ্দি তুমি তাহাকে আমায় অর্পণ ন। কর, আমি তোমার গৃহ 

হইতে গমন করিব ন1। এক্ষণে তুমি আমার এদ্ত সৈন্য সহায় কিয়! 
সেই রাজাকে দ্ুরীরূত কর ॥ ৫৫ ॥ 

৩১৯ 
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। ত্বং বা কোমে তবাহং ক! সন্বন্ধঃ বাল যোজিতঃ। 
যাবদেব হি সম্বন্থো মমত্বং ভাবদেৰ হি ॥ ৫৭ | 
মনে জানাতিতদ্্ব্য মাত্মনশ্চাপি কেরলং। -- 
দুঃখঞ্চ তস্ত বিচ্ছেদ দঘাবৎ স্বতৃধ। ভত্বৈ 1 ৫৮ 8 
ইতুযুত্ব! কামধেনুশ্চ জুসার বিবিধানি চ। 

শস্্রাণ্যস্্রীণি সৈন্যানি সুর্য তুল্য প্রভানি চ ॥৫৯॥ 
নির্গতাঃ কপিল! বক্তণভ্রিকোটি খড়াধারিণঃ | 
বিনিঃস্ৃতা নাসিকায়াঃ শুলিনঃ পঞ্চ কোটয়ঃ। ৬০। 
বিনিঃসৃতা লোচনাভ্যাৎ শত কোটি ধনুর্ধরা? | 
কপালান্রিঃসৃতা বীর জ্িকোটি দণ্ড ধারিণঃ। ৬১1. 
বক্ষঃস্থলান্নিঃসৃতান্চ ত্রিকোটি শক্তি ধারিণই | 
শত কোটি গদ! হস্তাঃ পৃষ্ঠ দেশাদ্বিনির্গাঁঃ। ৬২। 

মুনে! তুমি সর্ধজ্ঞ হুইয় মায়ামোহিত চিত্তে কেন রোদন করি- 

তেছ? বস্ত সমুদায়ের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ কাল সাধা, কালেই 

তৎ্সমুদায়ের সংযোগ ও বিয়োগ সংঘটন হয়, আত্মা সততই নিলিপ্ত 
ভাবে অবস্থান করেঃ বিবেচন। করিয়া! দেখিলে তুমিই বা আমার কে? 

আমিই বা তোমার কে? কেবল কাল কর্তৃক আমাদিগের পরস্পরের 

সম্বন্ধ যোজিত হুইয়াছে। জীবের যাঁবৎ এই রূপ সম্বন্ধের হানি না-ক্য়, 

তাঁবৎ মমত। বিদ্যমান থাকে, মনই কেবল সেই বস্তু আপনার বলয়! জ্ঞান 

করে, সুতরাং যদবধি তাহাতে ন্বত্ব লোপ না জন্মে তাৰৎ তদ্বিচ্ছেদে 

মানিক ছুঃখ উৎপন্ন হয় ॥ ৫৬। ৫৭ &৮ ॥ 
এই বলিয়। সুরভি সূর্ঘ্য তুল্য এভা! লল্পন্ন বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রও সৈন্য 

সমুদায়ের শ্যন্টি করিলেন ॥ ৫৯॥ 
তখন সেই কপিলার বদন হুইতে তিকোটি খড় ধারী পুকধ' নানিক! 

হইতে পাঁচ কোটি শূলধারী পুকষ, নয়ন যুগল হইতে শত কোটি ধনু- 
পুরুষ, কপাল হইতে ত্রিকোটি পরাক্রান্ত দণ্ুধারী পুকঘ, বক্গপ্স্থল 
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বিনিঃমৃতাঃ পাদতলাদাদ্য ভাগাঃ সহত্রশঃ। 
জঙ্ঘ দেশান্রিঃসৃতাশ্চ ত্রিকোটি রাজ পুভ্রকঃ। ৬৩। 
বিনির্ঠত। গুহাদেশাভ্রিকোটি ম্নেচ্ছ জাতয়ঃ | 
দত! সৈন্যানি কপিলা মুনস্কে নির্ভয়ং দদে। 
ুদ্ধং কুর্ববস্ত সৈন্যানি তব ন যাসীতুযুবাচ হ। ৬৪। 
মুনিঃ সম্ভ ত সম্ভারৈহ্য যুক্তো বভূব হ। 
নৃপেণ গ্রেরিতো। ভূত্যে নৃপৎ সর্ব মুবাচ হ। ৬৫।. 
কপিলা সৈন্য বৃত্তান্ত মাত বর্ণ পরাজয়ং। 
তথ শ্রুত্বা! নৃপ শার্দ,ল জ্তুস্তঃ কাঁতর মানসঃ। 
দত দ্বারা চ সৈন্যানি চাঁজহার স্বদেশতঃ। ৬৬। 

ইতি শ্রীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে একদত্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে যমদগ্ি কার্তবীর্ধয যুদ্ধে 

চতুর্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ | 

হইতে ত্রিকোটি শক্তিধারী পুৰন্ব, পুষ্ঠদেশ হইতে শত কোটি গদা হস্ত 
পুকধ, পদতল হইতে সহত্র স্থআ্র বাদ্যভাণ্ড ধারী পুকষ, জণঘ।দেশ 

হইতে. ভ্রিকোটি রাজপুত্র ও গুহদেশ হইতে ত্রিকোঁটি ল্েচ্ছ ইসন্য সমু- 
স্ত'ত হুইল। কপিল! এই সমস্ত সৈন্য মুনিকে অর্পণ পূর্বক অভয় প্রদান 

করিয়! কহিলেন, বৎস! এই টননাগণ যুদ্ধে প্রত হউক, তি যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে গমন করিও না| ৬০। ৬১ । ৬২। ৬৩। ৬৪। 

মুনিবর জমক্ষগ্নি এই রূপ সম্ত,ত সম্ভার হইয়। পরম প্রীতি লাভ করি- 

লেন। তৎকাঠলে রাজ প্রেরিত ভূতাও নৃপ সমীপে উপনীত হুইয়1 সমস্ত 
বভান্ত তীছ্ছার নিকট নিবেদন করিলঃ-নৃপেক্ দত মুখে কপিলার সৈন্য 
বত্বান্ত শ্রবগে আত্ম পরাজয়ের আশঙ্কায় সতয়চিত্তে সকাতরে প্বদেশ 

হইতে দত দ্বার! বছ সংখ্যক উসন্য সমানীত করিলেন । ৬৫। ৬১। 
ইতি ভরীব্রক্ষ বৈবর্ডে মছাঁপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণগড়ি খণ্ডে 

একদন্তএশ প্রসঙ্গে জদদ্মি কাঁ্ভবীর্ধয যুদ্ধ নাম চতুর্বিংশতি অধ্যায় সম্প ৭ 
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পঞ্চবি"শোহধ্যায়ঃ। 

নারায়ণ উবাচ। 
হরিং স্মরন্ কার্ডবীর্ধ্যো হৃদয়েন বিদছুয়তা । 
দ্বুতং প্রস্থাপযামাস কুপিতো মুনি সন্নিধিং | ১। 
যুদ্ধংদেহি মুনি শ্রেষ্ঠ কিংবা থেনুঞ্ বাঞ্ছিতং। 
মহাং ভূত্যাাতিথযে সুবিচার্ষ্য যথোচিতহ | ২। 
দুতস্ত বচনৎ শ্রুত্বা জহাস মুনি পুজগবঃ। 
হিতং সত্যং নীতিসারৎ অর্ব্বৎ দত মুবাচ হ| ৩। 

মুনিরুবাঁচ। 

দৃষ়্ী নূপো। নিরাহীরঃ সমানীতো ময' গৃহ । 
বিবিধঞ্চ যথ! শক্ত্যা ভোজিতঞ্চ যথোচিং | ৪। 
কপিলা যাচতে রাজ! মম প্রাণাঁধিকা বলা । 
তাং দাতু মক্ষমে! দুত যুদ্ধং দাস্তামি নিশ্চিতৎ। €। 

_ নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! অতঃপর কোপাবিষ্ট কার্ভবীর্যয 

চুঃখিত চিত্তে হরিকে ম্মরণ পূর্বক মুনির নিকট পুনর্ধার দত প্রেরণ 
করিলেন ॥১॥ 

তখন রাজ দত, খবির মিকট উপনীত হুইয়। কহিল, মুনিবর ! আমার 
এভুর আজ্ঞ শ্রবণ ককন। তিনি কহিয়াছেন, আমি আপনার তৃত্য 
বিশেষতঃ অতিথি, হুয় আপনি যুদ্ধ ককন, নতুব। কপিল। গ্রদান ককন, 
যেরূপ বিচার সিদ্ধ হয় তদনুষ্ঠানে বিলম্ব করিবেন না ॥ ২॥ 

মুনিবর দ্বুতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া নীতিবাক্যে 
কছ্িলেন, ছে রাঁজ দত ! আমি রাজাকে অনশনে ক্রি দেখিয়| স্তীহাীকে 
গৃছে আনয়ন পুর্ধক যথ! শক্তি যথোচিত রূপে ভোজন করাইয়াছি, পরে 
তিনি বল পূর্বক আমার প্রাণাধিক। কপিল! গ্রহণের প্রার্থন! করিতেছেন, 
আমি তাহা প্রদান করিতে পারিব না, নিশ্চয় যুদ্ধ করিব ॥ ৩। 81৫॥ 
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মুনে সুদ্বচনং শ্রুত্বা দ্ৃতঃ সর্ব মুবাচ-স্ক| 
নৃপেন্্রঞ্চ সভা মধ্যে সন্বাহ সংযুতং ভিয়। | ৬। 

মুনিশ্চ কপিল মাহ সাংপ্রতং কিন্করোম্যহং | 
কর্ণধার বিনা নৌকা তথ! সৈন্যৎ ময় বিন11.৭। 
কপিলাচ দদে৷ তন্মৈ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ। 

যুদ্ধ শান্্রোপদেশঞ্চ সন্ধানমেখপযৌগিকং | ৮। 
জয়ং ভবতু তে বিপ্র যুদ্ধে জেয্যলি নিশ্চিতং | 
তব মৃত্যু নভবিত চাব্যর্থান্ত্রং বিনা ফ্রুবং | ৯। 
বৃপেণ সার্দং তে যুদ্ধ ময়ুক্তং ব্রান্গণস্থ চ। 
দতাত্রে যস্য শিষ্যেণৈবাব্যর্থ শক্তি ধারিগ]। 
ইত্যুক্কা কপিল ব্রহ্মন্ বিররাম মনন্থিনী | ১০। 
মুনির্ঘনন্বী সৈন্যঞ্চ সঙ্জীভূতঞ্চকার হ। 

রাজদুত মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়1 রাজ সভা মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 
দেখিল নৃপেন্দ্র সভয়ে বর্মীচ্ছাদ্িত কলেবরে অবস্থান করিতেছেন। 

তখন সেই দত তাহার নিকট খ্ির অভিপ্রেত বিষয় নিবেদম করিল ॥৬) 

এ দিকে মুনিৰর কপিলাঁর নিকট গমন পুর্বক কছ্ছিলেন, মাতঃ! 

এক্ষণে আমার কর্তব্য কি? আজ্ঞা ককন। যেমন কর্ণধার বিন। নেখক! 
চলে ন।, তদ্জেপ মদ্বাতীত টৈন্য সমুদায় চালিত হইতে পারে না॥ ৭ ॥ 

কপিলাঃ খধষির এই বাক্য শ্রবণে তাহাকে বিবিধ অস্ত্র শস্্র প্রদান 

পূর্বক যুদ্ধ শাস্ত্রের উপদেশ, যুদ্ধ সন্ধান ও যুদ্ধের উপযেখগিক বিষয় 
সমুদায় তৎসন্নিধানে বর্ণন করিয়। কহিলেন, বস! যুদ্ধে তোমার 
ভয় লাভ উক, নিশ্চয়ই তুমি সংগ্রামে জয়ী হইবে, অবার্থ অস্ত্র ভিন্ন 
কদাচ তোমার মৃত্যু হইবে না, পরন্ত এক্ষণে আমার বক্তর্য এই যে, সেই 

রাজ। দত্বাত্রের শিষ্য অব্যর্থ শর্তিধারী, ত্রাহ্ষণ হুইয়। তাহার সহিত যুদ্ধ 

করা মুক্তি যুক্ত নে । এই বলিয়! নেই মনন্বিনী কপিল! মৌনাবলম্বন 
করিলেন ॥৮। ৯ [১৩ | 
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গৃহীত্ব! সর্ব সৈন্যঞ প্রজগাম রণ স্থলং | ১১.। 
রাজা জগাম ফুদ্ধায় ননাম মুনি পুজবং। 
উভয়োঃ সৈন্যযো ফুদ্ধং বতুব বহু দুষ্ধরৎ | ১২। 
রাজ সৈন্যং জিভং সর্ব কপিল সেনয়। বলাগু। 
বিচিত্রঞ্চ রং রাজ্ঞে। বভঞ্জ লীলয়া রণে। ১৩। 
ধনুশ্চিচ্ছেদ সন্বাহৎ সা মেন কাপিলো মুদা1। 

নৃপেন্্রঃ কাপিলে যানি সৈন্যানি জেতু মক্ষমঃ। ১৪। 
সৈন্যানি তং শস্তর বৃষ্ট্য। ন্যস্তশস্ত্রঞ্চকার হ। 
শর বৃষ্ট্যা শঙ্ত বৃষ্ট্যা রাজা মুচ্ছণ মবাপহ। ১৫। 
কিঞিছ সৈন্যং মৃতং রাজ্ৰঃ কিঞ্দেব পলায়িতৎ | 

মুনীক্দ্রো মুচ্ছিতং দা নৃপেন্দ্র মভিথিং মুনে। ১৬। 
কপানিধিশ্চ ক্ুপয়া তঙ মৈন্যং সং জহার চ। 
গত! সৈন্যৎ বিলীনঞ্ কপিলায়াশ্চ কৃত্রিম । ১৭। 

তখন মঙ্াত্ম। জমদর্মি টৈনা সমুদাঁয় সজ্জীরুত করিয়া সেই নৈন্যগণ 

সমভিব্যান্থারে রণক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ১১ ॥ 

এদিকে রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হুইয়৷ খধষিকে প্রণাম করিলেন । পরে 

উভয় ইুদনে।র অতীব দুক্ধর যুদ্ধ আরন্ত হইল ॥ ১২ ॥ 

তগুপরে কপিলাটৈন্য অবলীলাক্রমে বল পূর্বক রাজ সৈন্য পরাঁ- 
জিভ করিয়! রাঁজার বিচিত্র রথ ভগ্ন এবং তীহার ধনু ও বর্মাচ্ছেদন 
করিল। নৃপেক্জ, কপিল! ঈৈন্য জয়ে কোন রূপে সমর্থ হুইল ন। ॥১৩।১৪? 

তখন কপিল। সৈন্যগণ শঙ্স- বর্ষণে রাজাকে নাস্ত শল্ক্র করিল। পরে 
নরপতি তাছাদিগের শত্ত্র রুটি ও' অস্ত্র বটি দ্বার মৃচ্ছিত হইলেন 
এই যুদ্ধে রাজার কিয়ৎ সংখ্যক উসন্য মৃত ও কিয় সংখাক উ্সন্য 
পলায়িত হইল এই ব্যাপার দেখিয়া! কূপানিধি মুনীজ্্র অতিথি নৃপে- 
জঁকে মূচ্ছিত দর্শনে ককগাদ্রহুইয়া তসন্য সংহার করিলে সেই কৃত্রিম 

টৈন্য সমুদাঁয় কপিলা'র দেহে বিলীন হইল ॥ ১৫1 ১৬। ১৭ | 



হ৫শ অ গণপতিখগ্ুম | খ$৭ 

নৃপায় মুনিন! শীত্বং দৃত্বা চরণ রেপৰ$ু। 
আশীর্বাদৎ প্রদঞ্চ জয়োস্তীতি রূপালুন'। 
কমগ্ুলু জলং দত! কারয়ামানস চেতনাং। ১৮। 

স রাজা চেতনাং প্রাপ্য সমুণ্থায় রণাজিরে। 

ুর্ঘ। ননাম ভক্ত্যাচ মুনিঃ শ্রেষ্ঠং পুটাঞ্লি। ১৯। 
মুনিঃ শুভাশিষং দত্বা চকারালিজনং নৃপং | 
পুনস্তং মাপয়িত্বাচ ভোৌজযামীস যতুতঃ। ২০। 

নাবনীতঞ্চ হুদয়ং ব্রাহ্ম াঁনাঞচ সন্ত তং | | 
অন্যেষাৎ খুরধারাভ মসাধ্যং দারুণং সদা ২১। 
উবাচ ভং মুনি শ্রেষ্টে। গৃহৎ গচ্ছন্ নৃপাধিপ। 

রাজৌবাচ। 

রণং দেছি মহাবাহো ধেনুং কিংব। মযেগ্গিতাৎ। ২২। 

ইতি শ্রীব্র্গ বৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে নৃপ মুনি যুদ্ধ কথনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ 

বি ০০ 

তখন মুনিবর দয়াদ্রচিত্তে রাঁজাঁর নিকট উপনীত হুইয়! চরণ ব্রেগু 

প্রদান পৃর্কক তোমার জয় লাঁভ হুউক বলিয়। আশীর্বাদ করত কমগুল্ু- 
জল ক্ষেপে স্তাহার চৈতন্য সম্পীদন করিলেন ॥ ১৮ ॥ 

ততৎকাঁলে রাজা চেতনা প্রাপ্ত হুইয়া সমরাঙনে গাতোণ্ধান পুর্বাক 
ভক্তি যোগে রুতাগ্রলি পুটে নত মস্তকে তীক্বাকে প্রণাম করিলেন $ ১৯ ॥ 

নরপতি এণত হইলে মহর্ষি শুভ আশীর্ঝাঁদ প্রয়োগ পূর্বক তীস্থাঁকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ধার স্নান করাইয়। যত্ব সহকারে তাহাকে 
ভোজন করাইলেন ॥ ২০॥ 

ত্রাহ্ষণগণের হাদয় সততই নবনীতের ন্যাঁর কোমল আর অন্বানা 
জাতির হৃদয় দাঁকণ খুর ধারাভ ও সাধারণের অপ্রাপ্তি জনক বলয় 
নির্দিউ আছে ॥ ব১।॥ 

মুনিবর তৎকালে রাঁজাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, মহারাজ ! 
এক্ষণে তুমি গৃছে গমন কর | খমষির এই বাকা শ্রবণে রাজা কছিলেন, 
মহ্থাত্বন্! হয় আপনি আমার মহিত যুদ্ধ ককন, নতুবা! আপনার এ 
কপিল। আমাকে প্রদান ককন ॥২২॥ গপঞ্চবিংশতি অধ্যায় সম্প্ণ। 



২৪৮ বরক্গা বৈষর্তপুরাণম। ২৬শ অ 

ষড়়বি”শোহ্ধ্যায়ঃ | 
তত 0 আঠা 

নারায়ণ উবাঁচ। 

হরিং স্মরন মুনি শ্রেষ্ঠো বাক্যং আত্বা চ ভূতৃতঃ। 
হিতং সত্যং নীতিগারৎ প্রবক্ত, মুপচক্রমে ॥ ১॥ 

মুনিরুবাচ। 

গৃহ গচ্ছ মহাঁভাগ রক্ষ ধর্মাৎ সনাতনহ। 
সর্ব সম্পত স্থিভা শশ্বু স্থিতে ধর্মে সুনিশ্চিতৎ ॥ ২॥ 
্বাঞ্চ দৃষ্ট। নিরাঁহারৎ সমানীয় গৃহং নৃপ। 
তব পূজ। মকরবং যথ। শক্ত্য] বিধানতঃ ॥ ৩॥ 
সাংপ্রতং মুচ্ছিতিং দৃ়্ী পাদরেণং শুভাশিষং । 
অদদাং চেতনা প্রাপ্য বর্জমেবোচিতং ন চ॥৪॥ 

নৃপ স্তদ্বচনৎ শ্রত্বা প্রণম্য মুনি পুজসবং। 

রথ মন্য মারুরোহ যুদ্ধং দেহীতুযুবাঁচ হ॥ ৫॥ 

নারায়ণ কহিলেন” দেবর্ষে! মুনিবর জমদগ্নি রাঁজ্খর এই বাক 

শরবণে ছুরি ল্মরণ করিয়! নীতিগর্ত ছিতজনক সত্যপাঁর ৰাকো ভীঙাকে 

সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন! তুমি গৃহে গমন করিয় সনাতন 

ধর্ম রক্ষ। কর। সতত ধর্দ্ম রক্ষিত হইলে নিশ্চয় তোমার সমস্ত সম্পত্তি 

বিদ্যমান থাকিবে || ১ 

নরবর! আমি তোমাকে নিরাহার দেখিয়া! গৃহে আনয়ন পূর্বক 

যথাশক্তি যথ।বিধি তোমার সৎকার করিয়াছিলাম | এক্ষণে তোমাকে 

মৃদ্চছ্ত দেখিয়া আশীর্ববাদ পুর্ন্নক তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। 

এখন একূপ বাক্য এয়োগ কর! তোমার কখনই কর্তব্য নছে॥৩।৪॥ 
রাঁজ! মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে তাহাঁকে প্রণাম করিয়া অন্য রথে 

আরোছণ পূর্বক কহিলেন, মুলে ! আমি যুদ্ধার্থা, আপনি যুদ্ধ ককন|৫। 



মুনিঃ কৃত্বা ৮ সন্গাহুৎ তং ঘোদ্ছু, মুগঙরুমে। 

রাজা তং যুযুধে ত্র কোপেপাহত চেতন? ॥ ৬ ॥ 

কপিল'দ্বত-শন্তেণ ন্যস্ত পন্জ্রং চরার তং। 
কপিল৷ দবত্তয় শল্য পুনর্ঘদ চ্ছ! মবাপ হ। ৭। 
পুনম্চ চেতনা প্রাপ্য রাজা রাজীব লোচনঃ। 
রাজা তং যুযুধে তত্র কোপেণ পুন রেবচ। ৮। 

বহি যোজধামাস দরে মুনি পুজবং | 

মুনি নির্বাপষামার বারুণে নাৰলীলয়। ৯। 
নৃপেক্দো বারদণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ সমরে নৃপঃ। 
বায়ব্যাস্ত্রেণ স মুনিঃ শমধামাষলীলয়! | ১০। 
বায়র্যান্ত্রং নৃপ শ্রেন্ঠ শ্চিক্ষেপ সমরে তদ]। 
গান্ধার্বেণ মুনি শ্রেষ্ঠ শঘযামাস তহক্ষণৎ | ১১। 
নাগান্তর্চ মৃপ শ্রেষ্ট শ্চিক্ষেপ রণ মুর্ধনি | 

মুন্মিবর নরপতির এই কথ শ্রবণ পূর্বক পুনর্ঝার বর্মঘমাচ্ছাদিত কলৈ- 

বরে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । রাজাও ক্রোপ্ধে হুতজ্ঞান হুইয়। তীাছার 
লহিতত যুদ্ধারস্ত করিলেন ॥ ৬॥ 

তৎপর মহর্ষি কপিলা দত্ত শস্ত্র দ্বার! রশজ।কে নস্তাশস্ত্ব করিয়। তৎ- 

প্রতি কিল। প্রদত্ত শক্তি ক্ষেপণ করিলেন । সেই শক্তির আঘাতে 

পুনর্ধবার তিনি মৃচ্ছাপম হইলেন ॥ ৭॥ 
. পাকে রাজীবলোচন নরপতি ইচতনা ল্রঃভ পুর্ধক পুনরায় সক্োধে 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব) তাছার প্রতি রঙ্ছি যৌজন| করিলে মুনীজ্র বক- 
পাঞ্ছে অবলীল। ক্রেমে সেই রন্ছি নির্কাপিত করিলেন ॥ ৮1৯৪ 

তখন হয়েজ্র, খবির গতি বকণাঁজ্ম নিক্ষেপ করিলে তপোধন সনা- 

যাসে হায়ব্যাজে তাছ। নিবারণ করিলেন ॥ ১০ | 

বাকণাজ্ত্ ব্যর্থ হইলে রাকা! সদরে বায়র্যাজ্্র ক্ষেণণ করিলে গধি 

বন্দি গান্র্বাজে ভতক্ষণাৎ, তাছ। নিকারিত হুইল ॥১১ & ..' 
4 



খু, রন 

৯১ ক 
রর 

মাহেশ্বরং 

চিক্ষেপ নৃপতি শ্রেষঠো সত বই 
বৈষওবাজ্েণ দিব্যেন হিলোক-ব্যাঁপকে ন চ)" 
মুনি নির্বাপযামাম বহু যত্বেন নারদ । ১৪1 

মুনি নাঁরায়ণা্ঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্র পুর্ধ্বকং | 
শাস্ত্র দৃষ্টা মহারাজে৷ ননাম শরণং ঘষে) | ১৫। 

উর্দাঞ্চ ভ্রমণং ক্ত্বা ক্ষণং দীপ্ত 1 দিশোদশ। 
প্রলয়ায্মি সমস্ততর স্বয়মত্তর বীয়ত। ১৬। 
জস্তনান্তর্চ স মুনি শ্চিক্ষেপ রণ মুর্দনি | 
নিদ্রাং প্রাপ তেন রাজ সুম্বাপ চমূতো যথা । ১৭। 

 দৃষ্টা নৃপৎ নিদ্দ্রিতঞ্চ অর্ধ চক্দরেণ তত্ক্ষণং। 
চিচ্ছেদ সারথিং যানৎ খনুর্বাণং মুনি স্তাদা | ১৮1১ 

তৎক।লে লে রাজ! সমরাগ্রে নাগাস্্ব নিক্ষেপ করিলে যুনিবর ০৪ 

গাকড়াস্ত্রে তাছার শমত1! করিলেন ॥ ১২॥ , 

তখন নৃপেক্দ্র শত সুর্য সম প্রভ মাহেশ্বরাস্ত্র নামক মহ্থাস্ত্ ক্ষেপণ 
করিলে তার অদ্ত,ত তেজে দশদিক আলোকময় হুইয়! উঠিল।, সেই 
সময়ে মুনিবর বু যত্তে ত্রিলোক ব্যাপক দিব্য বৈষ্বাস্ত্র গুয়োগে তাছ। 
নিবারণ করিলেন ॥ ১৩। ১৪ ॥ 

পরে মুনিবর মন্ত্রপাঠ পূর্বক নারায়শাস্্ ক্ষেপণ করিলে রা! এ 
নারায়ণাস্ত্রকে প্রণাম পূর্বক উ।হীর শরণাথরণ হুইলেন। ভখন সেই 
গ্রলয়াসি ম্বরূপ নারায়ণান্ত্র কিয়ৎক্ষণ ভর্ধীপথে ভ্রমণ. শু. দশ দিক 

আলোকিত করিয়। স্বয়ং মেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৯4:১৬ | 

অতঃপর মহর্ষি সমরাখ্নে জৃত্তনাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে .রাছা। তচ্ার। 

নিঙ্রনডিছুত হইয়। সমরে মৃতব€ শয়ন হইলেন 1১৭৪ 81৮7 
মুনিবর রাজাকে নিদ্রিত দর্শন করিবামাত্র তৎব্ষগ্াধ আন্ধাচঞ্জগষীণে 



পীর 
২৫১ 
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টা মুনি স্তং বোধযামাম লুমন্ত্রে নাবলীলয়। । 
নিবন্ধান সচিবান্ সর্ব্বান্ দর্শযামাস ভূমিপং। ২১। 
দুর্শযিত্বা বূপৎ তাংস্চ মোক্ষযামাস তঙক্ষণং। . _- 
নৃপেন্দ্র মাশিষং কত্বা গুহৎ গচ্ছেতুযুরাচ হ। ২২ 

রাজা কোপা দমুণ্থায শুল মুদ্যস্ত যতুতঃ। 

চিক্ষেপ তং মুনিশ্রেন্ঠং মুনিঃ শক্ত্যা জঘাঁনতৎ | ২৩। 
এতন্মিনস্তরে ব্রহ্মা মমাগত্য রণ স্থলৎ | 
সুপ্রীতিকারযামাম সুনীত্যাচ পরস্পরং। ২৪। 
মুনি ননাম ব্রহ্মাগং তুষ্টাব চরণ স্থলে। 
রাজ! নত বিঘ্বিং বিপ্রং স্বালয়ং প্রযষে। তদা1। ২৫। 

ভাঙার সারথি যান ও ধনুর্বাণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মুকুট ছত্র ও বর্ম এবং 
অন্যান্য বিবিধাঁত্ত্রে অবলীলা ক্রমে অস্ত্র তৃণ ও অশ্ব সমুদয় ছেদন পু্্বক 
নাগাস্ত্রে তদীয় মচিবগণকে বদ্ধ করিয়া সমরস্থলে সন্থাস্য মুখে মন্ত্রবলে 

তীস্থীকে প্রবৌোধিত করিলেন। নরপতি বিনিদ্রে হইলে মহর্ষি রাজাকে 

তদীয় মন্ভ্রিগণের ছূর্দাশ। দর্শন করাইয়। সানু গ্রহে তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত 
করত আশীর্বাদ পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে গৃহে গমন 
কর ॥ ১৮। ১৯1 ২০ ২১। ২হ॥ 

তখন নরনাথ কাঁত্বীর্ষ্য ক্রোধে সযত্বে শুল সমুদ্যত করিয়! সীঁহার 

প্রতি ক্ষেপগ করিলে মুনিবর শত্তি দ্বার। তাহা! নিবারণ করিলেন ॥ ৩ ॥ 

এঁ সময়ে ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা সেই রণস্থলে আগমন করিয়। 
বিবিধ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান পূর্বক যথাসাধ্য তাঁহাদিগের পরস্পরের 

প্রীতি উৎপাদন করিলেন ॥ ২৪ 



২৫২ বর্ম বৈবর্গুরাণম। ২৬প-্জ 

মুনি বর্ষে চ স্বগৃহং দবগৃহৎ কফলোস্তরঃ | 
ইত্যেবং কথিভং কিঞিদিপরং কথন্নামি তে | ২৪1 

ইতি গ্রীব্রন্ষবৈবর্তে মধীপুরাণে নারা়ধনীরট স্বাদে ধগপতি 
খণ্ডে বড়বিংশতিতমৌধধ্যারঃ 

তখন মুনিবর ত্রদ্ধার চরণে প্রণাম করিয়! তাহার স্তব করিলেন | 
রাজ।ও ব্রদ্ম। ও যুনির চরণে প্রণাম করিয়! স্বধামে গমন করিলেন ॥ ২৫৪ 

অতঃপর মহ্ধি স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমম করিলে তগবাম্ বমলযে।নি 
গ্স্থানে সমাগত হইলৈন। এই আমি তোমার নিকট রঞ্জ। ও মুনিবর 
জমদগির যুদ্ধ বিবরণ কিঞিঃঘ বর্ণন করিলাম। পরে এভৎ অন্থন্ধে যে 
ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল তাস কীর্ভন করিতেস্ছি শ্রবণ কর ॥ ২৬৪ 

ইতি ব্রদ্ষ বৈবর্ডে মহাঁপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 
ষড় বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



খ্৭প'আ ্ণপতিষগুযৃ।, ২৫৩ 

সগ্তবিৎশোহধ্যায়$ | -. 

নারায়ণ উবাচ। 
হরিং সুত্বা গৃহ গত্বা রাজ। বিস্মিত মানসঃ। 
পুন জ্জগামারণ্যঞ্ যমদম্যাশ্বমং তদ1| ১। 
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং রধীনাৎ দশ লক্ষকং। 
অশ্খেক্দ্রাণাৎ গজেন্দ্বাণাং পদাতীনামসংখ্যকং। ২। 
রাজেক্্রাণাং সহত্রঞ্ধ মহাবল পরাক্রমৎ। 
মহাসমৃদ্ধি যুক্তশ্চ জৈলোক্যৎ জেতুমীশ্বরঃ। ৩। 
সমৃদ্ধয। বেউযামাস যমদগ্নাশ্রমং মুদা। 
রথস্থো বর ুক্তশ্চ কার্তবীরধ্যার্জ,নঃ স্বয়ং। ৪ | 
সৈন্য শৰৈ ব্বাদ্য শৈর্দহাকোলাহলৈ নে। 
যমদগ্্যাশ্রমস্থাশ্চ মুচ্ছণমাপু ভয়ে ন চ। ৫ । 
পরী প্রবিশ্য বলবান্ গৃহীত্ব! কপিলাং শুভাং। 

নরগ্পতি গৃঙ্থে গমন করিলেন বটে নি তগ্ন মনোরথ হওয়াতে 

নিশ্চিন্ত থাকিতে প।রিলেন না পুনর্ধার তিনি চতুর্লক্ষ রথ, দশ লক্ষ 

রথী, অসংখ্য উতরুষ্ট হুস্তী অশ্ব ও পদাতি একং মহাবল পরংক্রাস্ত নহত্র 
রাজেজ্জ পরিবেিত হইয়া! বিল্ময়াবিষ্টচিত্তে রথারোহখে অরণ্য 
গ্রবেশ পুর্বক মুনিবর জমদগ্রিকে আক্রমাগার্থ তদীয় আশ্রমে উপনীত 

হুইলেন। তৎকালে সেই বর্ধ্মচছাঁদিত কলেবর রথারূচ় ববাঁজর্ি কার্তবী- 
ধ্যার্ছ,ন এরূপ মহ! সমৃদ্ধি সম্পন্ন হুইয়াছিলেন ঘে তৎ কর্তৃক ভ্রিলোক 
বিজিত ছইতে পারে? এই রূপ সম্ভূভ সপ্তারে তিনি জানন্দে জমদগ্রির 
আশ্রম আক্রমণ করিলেন & ১7 ২| ৩।৪॥ 

তখন রণ বাঁদ্যে ও টৈনিকগণের মনা কোলাহছলে জমদমির আশ্রম 

বাসিগণ ভগ্ে মৃচ্ছণপন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥ 



২৫৪ বরুণ রড 
গৃঁহৎ গন্তৎ মনশ্চক্রে দুর্বদ্ধি রশদঅয়ঃ। ৬। 
সমুত্বস্থো মুনি শ্রেষ্ঠো ৃহীত্ব ম শরৎ ধনুঃ | 
একাকী মুক্ত গাত্রশ্চ দূতং নত্ব! হরিং আরবৃ। ৭। 
আশ্রমস্থা জনান্, সর্কাৰ সমাশ্বাস্ত চ যত্ুতঃ। 
আজগাম রণস্থান 'নিশঃ দ্কো নৃগতেঃ পুরঃ রা ্ৈ রী, 

চকার শর জালঞ্চ স মুনি ত্র পুর্বকং। | 
চচ্ছাদ শ্বাশ্রমৎ তৈশ্ মানবং কর্ণ যথা । ৯। 
অপরং শর জালঞ্ চকার মুনি পুক্দবঃ | | 
তৈরেব বারণঞ্চন্রে সর্ব সৈন্যং যথাক্রমৎ।-১*। 
মুনিনা শরজীলেন সর্ব সৈন্যৎ সমারৃতৎ1 
তানি সর্বাণি গোণ্ডানি পত্রাণি পঞ্জরে যথথা। ১১।, 
রাজা দৃ্টা! মুনি শ্রেষ্ঠ মবরুহ রথা, পুরঃ। 
সার্দং নৃপেন ভর্ত্যাচ প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ। ১২। 

হিরন 27885758 বিরতির 82 ত নিও 

এ সময়ে পরাত্রান্ত মহীপতি ছুর্ধ,দ্ধি বশে খষির আশ্রষে প্রবেশ 

করিয়! কপিল! গ্রহণ পৃর্বক গৃহ গমনে উদ্যত হইলে মুনিবর একাকী 

মুক্তগাত্রে হরি স্মরণ করিতে করিতে সশর শরাসন গ্রন্থ! করিয়! সত্ব 

আশ্রম ৰাঁসিগণকে আ্মীসিত করত নিঃশহ্কচিতে রণস্থলে রাজাত্ডে 

উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৬।৭। ৮ | 

এই রূপে সমরাক্গনে উপনীত হুইয়। তিনি মন্ত্র পাঠ ৫ শরজাল 

বর্ণ করিলেন | তখন মানব যেমন কর্মজালে ব্যাপ্ত ছয় তদ্রেপ লেই 

শরজাঁলে তদীয় আশ্রম সমাচ্ছণদিত হইল | ৯॥ $*: 

তগুকালে মুনিবর পুনর্ার শরজাল বর্ষণে যথাক্রমে রাজ উসন মু" 

দায় নিবারণ করিয়। উপঘুর্পরি বাঁণ বি করিলে পঞ্জীর মধ্যে-পাত্র জম" 

দায় যেমন আর্ত থাকে, তক্প শরজালে সেই সৈন্য সদা সনারত 

হুইল ॥ ১০। ১১ 

রাজ। এই ব্যাপার দর্শনে রাজগণের সহিত রগ হইতে অবরূঢ় হর 



২৭খী অ গর্ধপতিততহ্। ২৫৫ 

নত্বা রুয়োহ যানং- যুগেও প্রাপ্য শুভাশিষং 1 :১ 
আরুরোহ নৃপেক্ছ্াণ্চ স্বরানাঘ হু মানস । 581. 
নৃপৈঃ সার্ঘাং নৃপ শ্রেষ্ঠ শ্চিক্ষেপ মুনি পুক্ববং। 
অস্ত্র শত্ত্রং গদাৎ শত্ভি জঘান লীলয়া যুনিঃ | : 
মুনি শ্চিক্ষেপ দিব্যান্্ং চিচ্ছেদ লীলয়া নৃপঃ | ১৪। 
শূলঞ্চিক্ষেপ নৃপতি জ্জঘান ততদা মুনিঃ। 

- অপরং শরজালঞ্ণ চিক্ষেপ মুনি পুজবঃ। ১৫। 
শঙ্ৈ দুর্নিবাধ্যৈশ্চ খণ্ড খণ্ডং নৃপাযসুঃ। 

নিবন্ধ! শরজালেন নচ শক্তাঃ পলাগ্নিতুৎ॥ ১৬। 

জূম্তনাস্তেণ মুনিন। তেচ সর্কে বিজ্ত্তিতাঃ। 

হ্ত্যশ্বরথ পাদাত সহিতং সর্ব সৈন্যকৎ | ১৭। 
রাজানং নিদ্রিতং দৃ্টী ন জঘান মুনীগ্বরঃ। 

ভক্তি পূর্বক ক্লতাঁঞীলি পুটে মুনিকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২ ॥ 

, পরে তিনি খবির আঁশীর্ঝাদ গ্রহণ পূর্বক পুনর্জার রাজগণের ম্ছিত 
রথারঢ় হুইয়। মুনির প্রতি বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ 

তখন মুনিবর শর বর্ষণে রাঁজ বিক্ষিপ্ত, অস্ত্র শত্ত্র গদ! ও শক্কি অব- 

লীলাক্রমে ছেদন করিয়া রাজার প্রতি দিব্যান্ত্র ক্ষেপণ করিলে নরপতি 

অনায়াসে তাঁছ। নিবারণ করিলেন ॥ ১৪। 

পরে রাঁজা-মুনির প্রতি শূল ক্ষেপণ করিলে খধিবর তাহা ছেদন 

কদ্মিয়া অপর পরজাল বর্ষণ করিলেন ॥ ১৫॥ 

সেই ছুর্মিবার্ধ্য শরজালে রাঁজগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িলেন, কিন্ত বাণ সমূছে নিরপ্ধ থাকাতে রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
ক পারিলেন মা ॥ ১৬1 '। | 

. ভৎপরে মুনির ভৃপ্তণান্ত্রে রীজগণ সম্বলত রাঁজর্ধি ার্ী্ধ 

বিলক্ষণ বিপদাপন্ন হইলেন অর্থাৎ তিনি স্বয়ং এবং হস্তী অন্ধ রথ 

পদাতি নহি সমজ্জ টসন্য.এক কালে নিগ্রাতিভূত হইল ১৭ ॥& : 

নর ॥ 
শজিসিসিপদপ পারা ] 

নিজিরনররারোন টা লি ? 



২৫৬ ব্রক্ম বৈষর্তপুরাণম। ২৭, অ 

গৃহীত্বা কপিলাং হুক রুদস্তীং শোক মুক্ছিতাং। 
বোখরিত্বা পুরঃ কত! স্বগৃহৎ গন্ভ মুদযতঃ। ১৮। 
এতম্িন্নস্তরে রাজা চেতনা প্রাপ্য নারদ । 
নিবারষামাস যুনিৎ গৃহীত্বা সশরং ধঙ্থুঃ| ১৯। 
জগাম কপিল অস্ত স্বস্কানঞ্চ রণস্থলাত। 
মুনিশ্চ তস্থো মিঃশস্কো গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ 1 ২০ ॥ 
রহ্গাস্্ঞ বৃপ শ্রেষ্বঃ প্রচিক্ষেপ মুনিং তদা। 
্রন্ষান্েণ মুনীন্দ্রস্ত সদ্যে। নির্ব্বাণ তাং গং । ২১। 
দিব্যাস্ত্বেণ মুনি শ্রেতে। নৃপস্ক মশরৎ ধনুঃ। 
রথঞ্ সারথি চিচ্ছেদ বশ্ম দুর্বহং। ২২ 
অথ রাক্জ। মহ ত্রুদ্ধে দদর্শ ন্ব সমীপতঃ। 
দত্তেন দত্তাঁং শভিং ভামেক পুরুষ ঘাত্িনীং | ২৩। 

মুনিবর রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়। তীহার প্রতি আর শর ক্ষে৭ 

করিলেন না। এ সময়ে কপিল! শোক মূচ্ছিতা ছইয়া রোদন্ব করি- 
তেছিলেন, মুনি তাহাকে প্রবোধিতা ও পুরোবর্তিন্দী করিদ়্। আশষে 

আনয়ন করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ১৮৪ 

এঁ মময়ে নরপতি কার্তবশীর্ধ্য চৈতনা লাভ করিয়। সর শর।সম গ্রহণ 
পুরর্বক মুনিকে গমন করিতে নিবারণ করিলেন ॥ ১৯৪ 

তখন কপিল ত্রস্তা হইয়! রণ স্থল হইতে ন্বস্থানে গ্নমন্ম করিলেন, 

কিন্তু মুনি সশর শরাসন গ্রহণ করিয়। নিঃশঙ্কচিতে। সময়ালে দণ্ডায়মান 
রাঁছলেন ॥ ২* 

তশুকালে নৃপেন্দ্, মুনির প্রতি ব্রন্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে খহির ব্রপ্ান্ত্রে 
তৎক্ষণাৎ উচু নির্বাণতা গ্রাণ্ত হুইল ॥ ২১॥ 

পরে মুনিবর দিবাস্ত্র ঘ্বার। রাজার দশর শরাঁদন রখ সারথি ও বর্ণ 

চ্ছেদম করিলেন ॥ ২২॥ 

অনস্তর নরপতি অতিশয় ক্রোধ(বিষউ হইয়া! আত্ম সম্থখে দত্তাত্রের 



২রশ অ গণপতিথগুমৃ। ৫৭ 

জগ্রাঙ নত্ব! তং ভং প্রণম্য শক্তি মুক্নাং। 

ঘর্ণষামান ততৈব শত সুর্ধ্য সম প্রভাং | ২৪। 
যত্তেজঃ সর্ব দেবানাং তেজো নারায়ণন্ট চ। 
শত্তোশ্চ ত্রদ্ষণশ্চৈৰ মার়ায়াশ্চৈর নারদ | ২৫। 
তত্রৈবাবাহযামীস ম যোগী মন্ত্র পৃর্বকং | 
তেজম] দ্যোতযামাম গগনঞ্চ দিশোদশ | ২৬। 

দু ক্ষিপত্তীং ভাৎ দেবা হাহাকারং চকারহ। 
আকাশস্থাশ্চ সমরং পশ্যন্তে। দুঃখিত। হদ1। ২৭। 

চিক্ষেপ তাঁৎ বণ কার্তবীরধ্যারজ,নঃ স্বয়ং 
সদ্যঃ পপাত স! শক্তি জ্বলন্ত মুনি বক্ষমি | ২৮। 
বিদ্াব্যো। বে মুনেঃ শক্তিৎ জগাম হরি সন্নিধিং | 
দত্তায় হরিণ! দত! দন্তে নৈব নৃপার় সা। ২৯। 

এদত এক তয়স্কর পুকষ ঘাতি নী শক্তি দর্শন করিলেন ॥ ২৩॥ 
দর্শন মাত্র ভুপতি গুক দত্বাত্রেয়কে প্রণাম পূর্বক সেই শত পুর্চা সম 

প্রত! শক্তি ঘুর্ণিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ । 

তৎকালে সেই শক্তি সংযোগী রাজ' মন্ত্রপাঠ পুর্ধক ভাহাতে ব্রহ্মা 
বিষু। মহ্ের্বর ও অন্যানা দেব সমুদায়ের তেজের আবাঁহছন করিলে মে₹ 

শক্তি তৎ সমুদায় তেজে প্রকাশমীন1 ছইয়। আকাশ মণল ৪ দশ দিক 

আলোকময় করিল ॥ ২৫ 1 ২৬॥ 

তখন সমরদর্শী বিমীনস্থ দেবগণ শত্ভি দর্শনে ছুঃ খার্চিততে হাহা- 
কার করিতে লাগিলেন ॥ ২৭॥ 

অতঃপর নরপতি কার্ভবীর্ঘযার্জ,ন জ্বয়ং সেই শক্তি ঘূর্ণিত করিয়। 

ক্ষেপণ করিলে উহ প্রত্লিত হুইয়। মুনির বক্ষংস্থলে নিপতিত 
হইল ॥ ২৮ ॥ 

পরে সেই শক্তি মুনির বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়। ভগবান হরির 

নিকট গমন কৰিল। পুর্বে এ শক্তি ননাতন হরি কর্তৃক মহত দতীত্রে" 

৩০ 

টি ০১০ ক 



২৫৮ অঙ্ষবৈবর্তপুরাঁণমূ। ২৭শ অ 

মুচ্ছণ সংগ্রীপ্য স মুনি প্রাণাং স্তত্যাজ তখক্ণং 

তেঙ্জোহম্বরে ভ্রাময়িত্বা ব্রন্মালোকৎ জগাম হ। ৩০1 

যুদ্ধে মুনি মৃতং দৃষ্টী রুরোদ কপিল। মুনহুঃ। 
হে তাঁত তাতেত্যুচ্চার্ধ্য গোলোকং সা জগামহ। ৩১। 

সর্ব সা! কথযামাস গোলোকে কুষ্ণমীশ্বরৎ। 

রত সিংহাসনস্থং তং গোপৈ ৩ফেোঁপীভিরারৃভৎ। ৩২। 

কষে ন ব্রন্ধণে দত্তী। ব্রহ্মণ। ভূগবে পুরা । 

স] গ্রীভা পুক্করে ব্রন্ধন ভূগুনা যমদর্নয়ে। ৩৩। 
নত! তং কামধেন্গুনীৎ সমুহ সা জগাম হ। 

তদশ্রু বিন্দুন! মর্তো্য রত সংছো বভূবছ। ৩৪। 

অথ রাজ! তং নিহুত্য বৌধষ্লিত্বা স সৈন্যকৎ | 

প্রায়শ্চিত্তং বিনির্বত্য জগাম স্বালয়ং মুদা। ৩৫। 
রিনি 25758378588 

য়কে প্রদত্ত হয়, তংপরে দত্তাত্রেয় রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৯॥ 

মুনিবর জমদগ্নি ততক্ষণেই মৃচ্ছ পন্ন হইয়া এা৭ত্যাগ করিলেন। 

তখন তদীয় তেজ আকাশে ভ্র/মিত হইয়। ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইল ॥ ৩০ ॥ 

এদিকে কপিল। যুনিকে সমরে নিহত দর্শনে হু! তাঁত! হা তাত! 

বলিয়! বারবার রোদন করিয়। গোলে কামে যাত্রা! করিলেন ॥ ৩১ 

পরে সুরভি গে।লোকধামে গোপ গ্োপীগণে পরিমপ্ডিত রত সিংছা- 

সনন্থ কুঞ্চ নিকটে উপনীত হুইয়। সমুদাঁয় বৃত্তান্ত ত সমীপে নিবেদন 

করিলেন ॥ ৩২ ॥ ১. 

প্রথমে পরমাত্ম। কুষ্ ব্রহ্মাকে এই কপিল প্রদান করেন, পরে 

ব্রহ্মার নিকট হইতে মহর্ষি ভৃগু তাহাকে প্রাপ্ত হন, তৎপরে সেই মহাস্া 

ভৃগু পুষ্কর তীর্থে জমদপ্রিকে সেই কামধেনু প্রদান করিয়ান্ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

সেই কপিল। শে।কাতিভূত। হুইয়। সমস্ত কানধেনুকে প্রণাম পূর্বক 

গৌলোরুধামে গমন করেন, গমন কালে মত্যলোকে তীছার অশ্রুঃবিন্দু 

নিপতিত হয়, তাহাতেই রত্ব সমূহের উৎপত্তি হইল ॥ ৩৪ 



২৭শ.অ গণপতিখণ্ যব! ২৫৯ 

প্রাণনাথং মৃতং আতা জগান রেণুকা সতী। ] 

মুনিৎ বক্ষসি সংস্থাপ্য ক্ষণৎ মুচ্ছণ মবাপ ম1। ৬১। 
তাস। চেতনাং প্রাপ্য ন রূরোদ পতিব্রতা। 

এছি বহ্স ভূগোরাম রাঁম রামেতুযুবাচহ। ৩৭ | 
আজগাম ভূগুস্ত ক্ষণেন পুফরাদহো। 
ননাম মাতরং ভক্ত্যা মনোযায়ী চ যোগরবি। ৩৮। 
দৃষা রাম! মৃতং তাতং শোকার্তাং জননীং সতীং । 
আকর্ণ্য রণ বৃত্তীন্তৎ প্রযান্তীং কপিলাং শুচ। ও৯।. 
বিললাপ ভূশং তত্র হে তাত জননীতিচ। 

চিতাঞ্চকার যোগীক্র শন্দনৈবাজ্য সতযুতাৎ। ৪০। 

এই রূপে নরপতি কার্ভবীর্ধয, মুনির প্রাঁণ নাশের পর টিনন্য সমুদায় 
প্রবোধিত করিয়। ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান পুর্ব্বক 
সানন্দে স্থধামে প্রতাগমন করিলেন ॥ ৩৫॥ 

এদিকে মুনিপত্ী সাধী রেণুকা পতির নিধন বার্তা শ্রবণে ব্যাকুল 
হদয়ে সমাগত! হইয়। মৃত পতিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্বক কিয়হুক্ষণ 
ৃচ্ছ্াপনা হইলেন | ৩৬ ॥ 

পরে দেই পতিব্রতার চৈতন্য হইলে আর তিনি রোদন করিলেন 
ন1,কেবল তগুকাঁলে তিনি (হা! বস রাম! হাবসরাম! হারাম 

একবার আমার নিকট আগমন কর") এই বলিয় প্রিয় পুজ্রকে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭। 

এঁ লময়ে ঘটনাক্রমে যোগীন্দ্র ভার্গব রাম পুক্কর তীর্ঘ হইতে মনের 
ন্যায় বেগে লমাগত হুইয়। ভক্তি যোগে জননীর চরণে প্রণাম করিলেন, 

এবং পিতাকে 'নিছত ও জননীকে শোকার্ত। দর্শনে আর শোঁধার্ব। 

কপিলার গমন বত্ান্ত শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়া হা! পিত ! হা! 

জমনি! এই বলিয়। বকুক্ষণ বিলাপ পুর্দক চন্দন কাষ্ঠে ফতাক্ত চিত 

প্রস্তরত করিলেন ॥ ৩৮ | ৩৯। ৪০ ॥ 



২৬০ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণমু। ২৭ অ 

রেণুকা রাম মাদায় তর্ণং ক্রত্বা স্ব বক্ষমি। 
ঢু্ব গঞ্োশিরসি রূর়োদোষ্টৈ তৃিং মুহ্ঃ ॥ ৪১ ॥ 
রাম রাম মহাবাছে। ক যামি ত্বাং বিহায় চ। 

বস বঙসেতি কৃত্বৈবং বিললাপ ভৃশং মুছঃ 1 ৪২ 
মণ প্রাণাধিক হে বস মদীয়ং বচনং শৃণ | 
পিজ্রোঃ শেষং ক্রিয়াৎ কত্ব। প্র যুদ্ধ ন ষাস্যগি ॥ ৪৩॥ 
গৃহে ভিষ্ঠ জুখং বশুস তপস্ভাৎ কুরু শাশ্বতীং 
সমরৎ নৈৰ জুখদৎ দারুণৈঃ ক্ষত্বিষৈঃ সহ ॥ ৪৪ ॥ 
সমখতুর্বচনং আত্মা গ্রতিজ্ঞাৎ তাঁং চকার হ। 
ত্রিঃ সপ্ত কুত্বোনিভূ পাৎ করিষ্যামি ফ্রুবং মহীৎ ॥ ৪৫ ॥ 
কার্ভবীর্্যং হুনিষ্যামি লীলয়। ক্ষত্রিয়াখমং। 
পিভৃৎস্চ তর্পয়িষ্যামি ক্ষত্রিয় ক্ষতজে নচ॥ ৪৬॥ 
ইত্যুদীর্য পুরোমাতু বিবিললাপ মুহু মুছঃ। 
হিতং তথ্য নীতিসারং বোধযামাস মাতরং॥ ৪৭ ॥ 

তখন রাম জননী রেণুক! সত্বর পুত্রকে বক্ষ:স্থলে ধারণ করিয়! 

তাঁহার গণ্ড ও মস্তকে চুম্বন পূর্ব্বক বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই রূপে রোদন 

করিতে লাগিলেন, হা! বস রাম! হু! মহাবাহে। রাম! হাৰংস।! 

হা ৰুন! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়। কোথায় গমন করিব 88১18২॥ 

সাঘী রেণুক! এই রূপে বহু বিলাপ. করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্বক 
কছ্ছিলেন, প্রাণাঁধিক বন রাম! আমার হিত রাক্য শ্রবণ কর, তুমি 

আমাদিগের দাহাদি ক্রিয়। নির্বাহ করিয়। যুদ্ধে গমন করিও ন। ॥ ৪৩৪ 

' ৰস রে! তুমি পরম সুখে গৃছে অবস্থিত হুইয়! পরমার্থ পদ ভগম্য। 

করি৪ 1 দাকণ ক্ষত্রিয়গণের সছিত যুদ্ধ কখনই সুখঞদ নহে ॥৪৪॥ 

পরশুরাম জননীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়। এইরূপ এ্রতিজ্ঞ। 

করিলেন, জবননি ! আমি আপনার নিকট সত্য করিতেছি, আমি নিশ্চয় 

এক বিংশতিব।র পৃথিবীকে লি:ক্ষত্রিয়া করিব, এ ক্ষত্রিয়াধম পাপাত্বা। 



২৭শ অ গণপতিথগুযু। ২৬১ 

রাম উবাচ। 

' পিতৃঃ শাঁঘন হুন্তারং পিতু বর্ধ বিধায়ক । 
যো ন হন্তি মহা মুঢ়ো রৌরবং স ব্রজে গ্রুবং ॥ ৪৮ ॥ 
অগ্নিদো গরদ শ্চৈব শত্ত্রপাণি ধর্নাপহা। 
ক্ষেত্রদারাপহারীচ পিতুর্বান্ধারি হিংমকঃ ॥ ৪৯ ॥ 
সতভৎ মন্দকারীচ নিন্দকঃ কটু বাচকঃ। 
একাদশৈতে পাপিস্ঠা বধার্হ৷ বেদ সম্মতাঃ ॥ ৫০ ॥.. 

দ্বিজানাং দ্রেবিণ] দ্রানং স্থানান্রিব্বাপনং মতি । 

বপনং তাড়নঞ্চৈব বধ মাহু শর্মনীধিণঃ ॥ ৫১ ॥| 
এতস্মিন্স্তরে ভত্র আজগাম ভূগুঃ স্বয়ৎ। 

অভিত্রস্তোমনম্বী চ হৃদয়েন বিদ্বুয়তা ॥ ৫২ ॥ 

কার্তবীর্ধ্যকে অবলীলাক্রমে সংহার করিব এবং ক্ষত্রিয়গণের শোণিতে 

পিতৃগণের তর্পণ করিব। এই বলিয়! তিনি জননীর নিকট বারংবার 

বিলাপ পূর্বক হ্থিতজনক নীতি যুক্ত সার বাকো তাহাকে সান্তনা 

করিলেন ॥ ৪৫। ৪৬। ৪৭ 

অতঃশর তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়। কন্থিলেন। মাতঃ ! যেন! 

মৃঢ় বাক্তি পিতৃ শাসন লঙ্ঘনকারী পিতৃছন্তার প্রাণ বিনাশ না করে 
তাহাকে নিশ্ঠয় রৌরব নামক নরকে গমন করিতে হয় ॥ ৪৮ ॥ 

অগ্মিদাতা॥ বিষদাত, প্রাণ নাশার্থ শক্ত্রপাণি? ধনাপস্থারী, ক্ষেত্রহ্্ভ। 

দারখপন্থারক, পিভূ হিংলক, বন্ধু হিংসক, সতত নন্দকারী, নিন্দক ও 

কটুতাম্ী এই একাদশ বিধ পাঁপিষ্ঠ বধার্হ বলিয়া বেদে নির্দিষ্ট 
আছে ॥ ৪৯। &০॥ 

মাতঃ! ব্রাহ্মণ এ রূপ পাপে লিগ হইলে তাহার ধন রত্বাদি গ্রছণ 

মস্তক মুণ্ডন গু তাড়ন পূর্বক তাঁহাকে দ্বদেশচাত করিবে । মনীবিগণ 
আততায়ী ব্রাক্মণের এই রূপ দণ্ডই বধ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ 

পরশুরাম জননীর নিকট এই রূপ কহিতেছেন এমন জনয়ে মহাত্মা 

ভূগ্ড অতিন্রস্ত হুইয়! ছুঃখিতাস্তঃকরণে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৫২ ॥ 



২৬২ ব্রঙ্মবৈবর্তপুর'ণযূ। ২এশ অ 

দৃষ্টা চ রেণুকা রামো! বিনয়ঞ্চ চকার হ। 
সতাবুবাচ বেদেক্তং পরলোক হিতায় চ॥ ৫৩॥ 

ভূগুরুবাচ। 

মদ্বংশ জাতে। জ্ঞানীত্বং কথং বিলপতে সুত। 

জলরুদ্ব,দবৎ, সর্বং সংসারে চ চরাচরৎ ॥ ৫৪ ॥ 

সত্যমারং সত্যবীজং কলষওং চিন্তয় পুক্রকৎ। 

যদগতং তদগতং বঙ্নস গত মাপুনরাগতৎ ॥ ৫৫ ॥ 

যন্তবেতুদ্ভবত্যেব ভবিতা যস্ভবিষ্যতি | 

সত্যৎ নৈষেকিকৎ কর্মাঃ নিষেকঃ কেন বাধ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 
ভূতৎ ভব্যৎ ভবিষ্যঞ্চ যশ ক্লষ্েেন নিরূপিতং । 

নিরূপিতৎ ষৎ তু কর্ম কেন বঙ্স নিবাধ্যতে ॥ ৫৭ ॥ 
মায়াবীজং মাধিনাঞ্চ শরীরং পাঞ্চভৌ তিক । 

রেগুকা ও রাম, মহাত্মা ভূগুকে দর্শন মাত্র তীহাকে প্রণাম করিয়। 

তাহার নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করিলে মহামুনি ভূগ্ড শোকাত্র পরশ্- 

রামুকে সম্বোধন করিয়। কন্ছিলেন বস! তুমি আমার বংশ জন্ম- 

গ্রহণ পূর্বক জ্ঞানবান্ হুইয়। বিলাপ করিতেছ কেন? চরাচর সম্বলিত 

সমস্ত সংসার জল বুদ্বদ বৎ নশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে ॥ 8৩। ৫৪ ॥ 

বস! এই নংনারে একমাত্র মত্যবীজ ম্বরূপ পরমাত্মা কঞ্কই সত্য 

ও সার বস্তু, তুমি তাহাকেই চিন্তা কর, যাহ! গত হুইবার হইয়াছে তজ্জন। 

শোক করিও না, গত বস্তুর আর পুনরাবর্ভনের সম্ভাবন1 নাই | ৫৫। 
রাম! যাহ। ঘটিবার হুয় তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, আর যাহ 

ঘটবে, কদ]চ তাহার অনাথা হইবে না| বিধি ক্লৃত কর্মের নিত্যত। 

আছে, অবশ্যন্ত।বী বিষয়ের কেহই নিবারণ করিতে পারে না । ৫৬। 

সর্ধ নিয়ন্তা সনাতন কুষ্ণ যাহ। যাহু। ণিরূপণ করিয়াছেন তত্তদ্বিষয় 

ঘটটিয়'ছে, ঘ্টিতেছে ও ঘটিবে, তত্রুত কর্ম নিবারণ করিবার কাহারও 

ক্ষত নাই৷ ৫৭। 



২৭শ অ গশপত্তিখম। হও 
শঙ্কেত পূর্বক নাম প্রাতঃ শ্বপ্প সমং সুষ্ঠ ॥ ৫৮1 
ক্ষুধা নিদ্রা! দয় শাস্তি ক্ষম কান্ত্যাঁদয় স্তথা। 7 
যান্তি প্রাণা মনোড়্কানং প্রযাতে পরমাতুর্ি॥ ৫৯ ॥ 
বুদ্ধিশ্চ শক্তয়ঃ সর্ব রাজেক্্ মিৰ কিন্করাঃ | 
সর্ধেত মন্গু গচ্ছন্তি তত কুষতং ভজ যত্বুতঃ 7 ৬০। 

কেবা কেধাঞ্চ পিতরঃ কেব। কেধাং জতাজ্ুভ | 

কর্টোর্ট প্রেরিতাঃ সর্ব ভবান্বো দৃস্তরে পরৎ ॥ ৬১ ॥ 
জ্তানিনে! মারুদন্ত্যেব মায়োদীঃ পুভ্র.সাৎপ্রতং | 
বেদেনীশ্রু প্রপতনাম্মতানাং নরকং গ্রুবং ॥ ৬২ ॥ 

তোয়াংশঞ্চ যথা তোয়ং শূন্যাৎশং গগনৎ স্মৃতহৎ। 

বাযাংশঞ্চ তথা বায়ু স্তেজ স্জাংশকৎ ঞ্রুবং ॥ ৬৩॥ 

বস! জীব সমুদায় ভগবন্বায়ায় আচ্ছন্ন» পাঁঞ্চভেঠতিক কলেবরও 
মায়! বীজ স্বরূপ, কিছুই নিত্য নহে শঙ্কেত পুর্বক যেযে বস্ত নির্দদহট 
হয় তহসমুদায়ই প্রাতঃ স্বপ্ন বৎ ক্ষণভঙ্গ,র সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ 

জীব দেছে পরমাত্মা সাক্ষী রূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি 
জীব দেহ ত্যাথ করিলে কিস্করগণ রাজার অনুগমন করে, তদ্রেপ ক্ষুধ! 

নিদ্রো দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ও কান্তি এভৃতি গুণ এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, 
শক্তি ও প্রাণ জমুদায় তাহার অনুসরণ করে । অতএব দেই পরমাত্া! 

কষই পরম সার বস্তুঃ তুমি যত্তু পূর্বক আাহ।কেই ভজন কর । ৫৯। ৩০। 

বস! এই সংসারে কেকাছার পিতা ও কেকাহার পুক্র? প্রভাত 

কাহার সহ্ছিত কাহার সন্বন্ধ নাই। কেবল জীব সমুদায় চুস্তর তব 

সাগরে নিয়ত কল্ম তরঙ্গে প্রবাহিত হুইয়। থাকে | ৬১। ্ 

বস! জ্ঞানিগণ কখন শোকাঁভিভুত হইয়া রোদন করেন না, 
অতএব তুমি রোদন করি ন1| বেদে নির্দিট আছে, অশ্রুঃপাঁতে মৃত 

বাক্তির নিশ্চয় নরক ভোগ হুইয়। থাকে । ৬হ। রা? 

জীব দেহে যে সলিলাংশ শুন্যাংশ বায়ুর অংশগু তেজের অংশ 

শীত 
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সর্ধে বিলীনাঃ সর্ধেধু কক বা যাস্াত্ডি রোদনাৎ | 

নাম শ্রুতি যশঃ কর্ম কথ। মাত্রাবশেধিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ 
বেদেক্ত্ৈব যত কর্ণ্ম কুরু তত পারলেকিকং। 
সচ বন্ধুঃ স পুক্রশ্চ পরলোক হিতাঁয় যঃ ॥ ৬৫7 
ভূগে স্তদ্বচনং জ্ত্বা শোক ভতত্যাজ তত্ক্ষণং | 

রেণুকাচি মহ্থাসাঘী তং বক্ত, মুপচক্রমে ॥ ৬৬ 

ইতি গ্রীব্রদ্ষবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বা্দে গণপতি 
খণ্ডে সপ্তবিংশতিতমোধধ্যায়ঃ | 

শা পোাশা | শী শপ 

বিদামীন থাঁকে কাল বশে তত্সমুদাঁয় নিশ্চই তত্বংপদার্থে বিলীন হয়, 
সুতরাং মৃত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ রোদন করিয়া কি রূপে কোথায় তা্চার 
সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ ছইবে? বতম! মৃত্যুর পর জীবের নম 
শ্রুতি যশ কন্ম ও কথা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অতএব তুমি বেদোঁক্ত 
বিধানানুসারে পিতার পাঁরলেধকিক কার্ধের অনুষ্ঠান কর | পারলেধ- 
কিক কার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর পুত্র ও বন্ধুবর্গই লোকান্তরিত ব্যক্তির 
গ্ররুত পুত্র ও প্ররুত বন্ধুবর্গ বলিষ! নির্দিষ্ট আছে । ৬৩1 ৬৪। ৬৫। 

পরশুরাম মহাত্মা! ভূশডর এই রূপ সার বাক্য শ্রবণ করিয়! তৎক্ষণাৎ 

শোক পরিতাাগ করিলেন । তৎকাঁলে মহ্াসাঁধী রেণুকও সেই মহা তা 
ভূপ্তর নিকট স্বীয়াতি প্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ত করিলেন | ৬৬। 

ইতি জীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণপতি খণ্ডে 
সপ্ত বিংশতি অধ্যায় সম্পূর্ণ | 
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: “অফইনার্বিংশোহধ্যায়ঃ। :- 

এ -রেগকোবাচ। 

ব্রহ্মন্রশ্তগর্মিধ্যাষি প্রাণনাথস্ত সাংগ্রতং | 

খাতোশ্চতুর্থ দিবসে মৃতোষ মদ্য মানদ: | ১। 
কর্তব্য! ক! ব্যবস্থাত্র বদ বেদবিদাস্বর | 

ত্বমাগতে! মে সহসা পুণ্যেন কতি জনম্মনাং' | ২।. 

_. ভূগুরুবাঁচ। 

অহো৷ পুণ্যবতো ভর্ভরনুগচ্ছ মহাসতি। 
চতুর্থ দিবনং শুদ্ধং স্বামিনঃ সর্ব কর্মাসু। ও। 
শুদ্ধ ভর্ভ শ্চতুর্থেহি ন শুদ্ধা দৈব পৈত্রয়োঃ 
দৈবে কর্মীন পৈরেচ পঞ্চমেহ্বিশুদ্ধাযতি | ৪ । 

তখন রেণুক। মহর্ষি ভূগুকে সম্বোধন ফরিয়। কছিলেন, ভগবন্ ! 
আজি আমার খতুর চতুর্থ দিন। অন্য আমার পতি ইহুলে।ক পরিতা।গ 

করিলেন । আর্মি পতির লহছগামিনী হইতে বালন। করিতেস্ছিঃ আপনি 

বেদ বেত্তাদিখোর অগ্রগণা, আমার কত জন্মের পুখ্যবলে আপনার শুভা- 

গমন হইয়াছে, অতঞর আপনি কৃপা ঝরিয়া এ বিষয়ে আমাকৈ বাবস্থা! 

প্রদান কানন ৬1২ | ৮? 

“ছাতা ভৃগু রেণুবকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! কম্িলেন, মস্থাসতি! 

তোমার পতি পরম গুণাবান্। তুমি তর্ভার অন্নুগীমিনী হও, নারী খতৃর 
চতুর্থ দিবলে ভর্ভার সকল কর্দে শুদ্ধিলাভ করে । ৩। 

ভগ্রে | নারী-খতুর চতুর্থ দিনে ভর্ভার কার্য পরিশুদ্ধ, কেবল দৈব 
গৈত্র কার্ধে শুদ্ধিবলাভ করিতে পারে না। পঞ্ম দিনে স্ত্রী: জাতির 
দৈব পৈত্র কার্যে শুদ্ধি লাভ হুইয়। থাকে। ৪। 

৩৪ 
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ব্যাল গ্রাহি যথা ব্যালহ বিবছুজীরূতে বনাত। 
তদ্ব স্বামিন মাদায় সাগ্ধী স্বর্গ, প্রযাতি চ। €। 

মোদতে স্বামিনা তত্র যাবদিক্দ্রাশ্চতুর্দশ। 
অত উর্ঘ্ধাৎ কর্্মভোগৎ ভূঙ্ষ সাব্বি শুভাশুভং | ৬। 

. মপুভ্রো। ভ্ভি দ্বাততা! যু. যাঙ্কুণযছন্ষি% - 
” অ বন্ধু দ্রান দাতাযঃ দূ শিষ্য গুরু. মর্চচয়ে৬, %। 
সোভীষ্ট দেবোয়োরক্ষে« স-রাজাথালযেহ, গ্রজা:। 
স চন্বামী-প্রিয়ং ধর্ট্বে মতিং দাতুমিছেশ্বরঃ 1৮1 
স গুরু ধর্ম দাতা যে! হরি ভক্তি প্রদ্দায়ক। 
এতে প্রশংস্তা বেদেধু পুরাণে ছ নিশ্চিতং | ৯। 

.. ব্রেখুকোবাচ। 
গন্তৎ স্ব স্বামিন সার্দাৎ কা শক্তা ভারতে মুমে । 
কা বাপ্যশক্তা নার্ধ্যশ্চ তন্মে ব্রুহন তপোধন। ১০ | 

সর্প গ্রাহী পুকষ যেমন বল পুর্ধক বন হইতে সর্পকে বিবর হইতে 
উদ্ধার. করে তদ্রেপ সাম্ীনারী স্বীয় পুারত্ল জীয় পততীকে উদ্ধার-করিয়। 
স্বর্গ গামিনী হয়। চতুর্দশ ইজ্জের ভোগ বধহন' গার্বান্ত পির. লংকিত 
সেই হ্বর্গ লোকে জুখ তেংগ কৃতি থাতিক 1: কআততবা' তুদিপ্পিতিজ আস্থা" 
গামিনী হইয়। স্বীয় শুভ্তাশুত কর্মের ফলতোগ কর!। ৫-$ ৬৪" 

বেদে-ও পুরাণে তক্তিদ্বাত। পুজ্বই' ও কক, পু ঃ অভুথা দিন ভ্র্ঘয। ই 

প্রকৃত ভার্ষযা, দান দাত! বন্ধু ই প্ররুত বন্ধু, গুক সেবরুগশিল্বাই এড শিবা, 
পরি ব্রাতা,অভীষ্টদেবই প্রন্কৃত অভীষ্টদেব, এুজাপালক বরপ্দতিই গত 

রাজ, প্রিয়কারী ও ধর্ঘ প্রবৃভিদায়ক্ পতি প্ররুত গতি আর হরি ভক্তি 

এদায়ক ধর্মাদতা গুকইপ্ররুত গুক বলি! গির্সিবী-জাচ্ছে ॥ ধা ৮1৯৪ 
রেণুকা কছিলেশ, এজ! এই- ভারতে কোম্*কোন্জণরী সঙ্গগংমিনী 

হুইডে পাতে ও কোন. কোন রমণী পনির অনুগবণে' আপভপ চর, ভা! 

আমার নিকট কীর্তন ককন্ ॥-১৩ ॥ ' | 
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। পাল ভূউন্বাচিন ক, ৩5:71. 0০- 

দা গুধা।.. 
রজন্ঘল! চ কুলটা-গিত ব্যন্ি সংহত"! ১১। 
পতি:জেরা বিহীন ঘাজভগন কটু থাকা : 
এত পাচ্ছন্তি চেজৈবান জাস্তং শ্রার্থ ত্তিতাহ 1:১২ |. 
সং্কৃন্তাগ্সিংসপুকে! দক্কাচিতানু লাযিনং পতিং- 
কাস্তান্ত মনু গক্ছন্তি দান্ডস্চেও প্রাঙ্কু বস্তিতাও। ১৬। 

অচনচ্ছন্তি বাং কাস্তং ভমের 'প্রান্ুৰন্তিভাই | +.” 

সার্দৎ কৃত্বা গৃপ্যাভাগং শ্রাভি 'জন্মনি জন্মনি। ১৪1 
ইযন্তে কথিতংলসাফ্ি রযথস্থা হৃছিণীহ ভ্রবং | 

তীর্থে জ্ঞান মৃত্তানাগ্ষ বৈষওবধনধথ। আয়তাং 1 ১৫1 
যা সাধী ,বৈষষড় কাস্তৎ যঞ্জ এপ্রানুগচ্ছতি'। 
প্রধাতি স্বামিন। সার্ঘং বৈকুগঠং হরি সন্িধিং। ১৬। 

ভৃগু কনিলেন, পতিব্রতে ! শিশু সন্তান যুক্ত, শর্তিনী, অদৃষটি 

খতু, রজন্বল1, কুলট।» গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, পতি সেবা বিমুখ, 
পির প্রতি আতক্ভি ক্দরণী ও কটুভাধিণী রমপীগণ ইদৰক্রমে যদি 

ভর্ভবর হত ছয়, তাঁছ। হইলেও তারা লোকান্তরে পতিকে 
প্রাপ্ত হয় না। ১১১২। - 
'. তক্ি-রমনীগণ বদি -চিভাতে অপ্রে টিনা গুদাম পুর্বক চিতা- 

গায়ী পতির অন্ভুগমন করে” তাছা। হইলে; ভাঁহারা পতি কর্ডুক ৯ 

হয় ॥ ১৩ ॥ 
ভর্ ফঙ্ছগনমিনী নারীগপ পতির অত ম্বর্গভোগ করিয়া "প্রতি জন্মে 

জন্মে গতিকে প্রাণ্ড হুস্ঈয়া থাকে 0৯৪ ॥ 

করি! শুই আনি তোমার নিকট 'গৃহিগণের পক্ষে নারীর লহমরণ 

রাবস্থা৷ কীর্তন করিলখম। এক্ষণে 'ভীর্থমৃত' ব্যক্তি ও টৈষ্গের সম্বন্ধে 
ষেকিধি আছে-তস! কছিত্েছি শ্রবণ কর ॥ ১৫। | 

তি 
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বিশেষে নাস্তি ভভ্তানাৎ তীর্থে বাদ্যন নারদ। 
মরণে চ সম ফলৎ মুত্তদনং- কফ ভাবিনাৎ”১৭1 
তয়েোঃ পাতে। নানি হস্মাদ্মহক্ষি-শ্রীলযেজতি | :--. 

নারায়ণং তং ক্ডাজত পুমাৎ.জ্রী কমলাজয়াখ।. ১৮: 
ীর্থে জ্ঞান গৃতশ্চাপি নৈকুষ্ঠং যাতি নিশ্চিত. 
সভার্্রোমোদক্ষে তত্র বা বছ্ধে ব্রন্মগঃ শত | ১৯।.. 
ইতুযু্তা রেগুকাং তত পর্শ.ব্রাম মুবাচ হ। " 
বেদোক্ত বচন সর্ব দ ভৃঙঃ সফয়োচিতৎর.২+ 4 
এছ বস মহ্থাঁভাগ ত্যজ শোক মনক্ষলং । 7 

উত্তানং কুরু ভাতঞ্চ ফ্বক্ষিপাশিরসং ক্ছগো ॥ ২১ ॥ 
বস্ত্ৎ যড্ঞোপবীতঞ্চ হুনং পরিধাপক্প। 
অনস্র নয়নী ভূত্বা সন্তি্ত দক্ষিণা মুখ ॥ ২২ ॥.. 

পতিব্রভা নারী যে কোন স্থানে টৈষ্কবৰ পতির অনুগমন ককক ন। 
কেন, মে পতির সহ্ছিত বৈকুগ্ঠধামে গমন করিয়। সনাতন ছরির নিকট 

অবস্থান করিতে সন্থ। হুয়। ১৬। 

হরি পরায়ণ মুক্ত তক্তরন্দ তীর্ঘথে হউক ব। অনা রে হউক দেহ 

ত্যাগ মাত্রেই ইৈকুষ্ঠে গমন করেন । তাছাদিগের পক্ষে ভীর্থ মরণ 

নিবন্ধন কোন বিশেষ ফল বিদ্যমান নাই । ১৭। 

সভি! মহাপ্রলয়েও কুষ্ণতক্ত সাধুগণের সেই বৈকুষ্ঠ হইতে .গতন 
হয় না। এই জন্য পুকষ ননাতন নারায়ণের নারী কমলালয়। ০ 
আরাধন। করিবে। ১৮। 

ভীর্থে জ্ঞানমৃত ব্যক্তি ভার্ধ্যার সহ্িত নিশ্চয় বৈকুগ্ঠধ্ইমে গমন কিয় 
ব্রশ্ষার আমুক্ষাল পর্যন্ত পরম সুখ ভোগে সক্ষম হইয়। ধাকে। ১৯1, 

, মুহাত্ব। ভূও রেগুকাকে এই রূপ উপদেশ এদান করিয়। সময়োচিত 

ব্লেদোক্ত বাকো পরঙশুরামকে সম্বোধন পূর্বক কছিলেন। বস"! তুমি 

“ম্নিকটে আইস, অমঙ্গলজনক শোক কর। তোমার কর্তব্য নছে'? এক্ষণে 
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অরণী সং ভবাধিস্চ গৃছাশ ভক্তি পুর্থকং |-........ 
পৃথিব্যাং বাদি ভীর্থাছি অর্বকণি লারণং বুদ 1২৬7 
“গয়াদীনি চ ীর্গানি যেচ পুধ্যাঃ শিলোচ্চযণঃ 7৮৮ 
কুরুক্ষেঅ্চ গঞ্গাঞ্চ বমুজান সরিদ্বরাং ২৯ 07:৮৮ 
কৌশকীং'চজ্্ভা'খাঞ্চ সর্ধ পাপ শ্রগাঁশিনীতধ |: এ. 
গণ্ডকী মবকাশাঞ্চ-থনলাং সরঘুৎ তথা ॥ ৫1 
পুজ্গভদ্রাঞ্চ ভদ্রাঞ্চ নর্ম্ঘদাঞ্চ সরস্বতীং। 
গোদাবরীঞ্চ কাবেরীং স্বর্ণরেখাঞ্চ পুক্ষরং 1 ২৬ ॥. 
রৈবতঞ্চ বপ্নাহঞ্ক' ্রীশৈলং গন্ধমাদনং 1 
হিমালয়ঞ্চ কৈলানদং সুমেরুং রত পর্বতং 4২৭ 
বারাণসীং প্রযাগথ্চ পুণাং বৃন্দাবৰং কমৎ। - 1: 

হরিদ্বারঞ্চ বদরীৎ আারং স্নারং পুনঃ পুনঃ 1২৮ 85 
চন্রমীগুরু কন্তরীৎ সুগন্ধি কুঙ্ুমৎ তথা। 
প্রদ্দায় বাস মাচ্ছাদ্য স্থায়েয়ং যা চিতোপরি ॥ ২৯ ॥ 

তুমি ভোমাঁর পিতাকে দক্ষিণ শির! করিয়া উত্থাপিত করত তাহাকে 

সৃতন বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করাও এবং স্বয়ং তুমি অশ্রু; মোচন 
না করিয়া! দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত হও । ২০। ২১ ২২। [৪ 

বস! তৎপরে তুমি ভল্ভি, পূর্বক অরণী কান্ঠ সম্তত অগ্নি প্র 
করিয়া পৃথিবীস্থ সমন্ত তীর্থের ল্মরণ কর। যথাক্রমে তুমি গয়াদি তীর্ঘ, 
পবিজ্র পর্বাত' লমুদায়, কুকক্ষেত্র, সরিহ্বরা যমুনা, কে1শিকী সর্ব পপ 
গ্রণাশিনী চজ্্রভাগ।, গণ্কী, অবকাশ! পনসা+ সরয, পুষ্পভদ্রা, তা, 
শর্লাদ, সরত্যতীঃ গোদাবরী কাবেরী ও ম্বর্ণরেখা নদী, পুষ্কর, ব্মৈবত 
বরছ জ্রীশৈল গন্ধমাদন হিমালয় কৈলাস রত্ব পর্বত -সুমেক' আর বারা- 
গসী, গ্রয়াগ, পবিত্র বন্দাবন বন, হুরিদ্বার ও বদরিকাশ্রম এই সমন্ত তীর্থ 
বারংবার ন্মরণ পূর্বক পিডু কলেবর অগুক চন্দন, কন্তরী ও গান্ধি 
কুষ্কমে লিগ ৪ নব বস্ত্র আচ্ছাঙ্গিত করিয়। চিভার উপরিতাগে 



২ ব্রন্মটবর্তপুতখজ্ | ২৮ অজ 

কর্ণাক্ষি নাসিকাতগণযু বলাকা্চ হিরগয়ীং |: 
রুত্ব। নির্চিষদং কা দেছি বিজয় সাফরৎ: 1৩৯.1: 
সতিলৎ জাজপীজ খেসু্চ রতন ৭: : 
সদক্ষিণ ঘর দন্হামি দেহ কাক্চরৎং | ভব 
রুত্বাতু দচসং কর্তা জানতাবাপ্য জানত । .. 
মৃতু কাল:বশঃ প্রাপ্য নরং পঞ্চভ্বমরগঞ্ডং ॥ ভ২ ॥. 
ও ধর্দাধর্ম মষামুন্তৎ লোভ .ম্বেহ সম্গারৃতং 7 

দহেয়ৎ' সর্বাগাাপি দিব্যান লেকার্ সগচ্ছন্তু ৩৩ ॥ 

ইমং মন্ত্র পঠিত্বাতু ভাতং কৃষ্া গ্রদক্ষিণং |: 
যন্ত্রেণোনেন জনকং (দহতিঞ্ হরি কমর শ৪:1 . 
ও অস্মস্মসি জাডো জি ভৃদ্ীর়ৎ জীবত্তাং পুমঃ1 .. 
অসে লোরুটয স্বর্ময়ে স্বাহেভি বধ মুতৎ & ৩৫ ॥ 
অগ্রিৎ দেহি শ্রিঃস্বানে এহ-সৃগ্েও বর তিভি5 সক. 

সংস্থাপন কর এবং তদীয় কর্ণ অক্ষি ও নামিক! এভতি ইন্দ্রিয় 

দ্বারে সুবর্ণ শলাক। গদান পূর্বক নির্ঞ্তনের পর সাদরে সদক্ষিণ 

সতিল ভাত্পাত্র ধেনু রজত ও সুবর্ণ ব্রাক্ষণসাৎ হরিয়। অকাতরে অগ্লি 

এলাম কর 1 ২৩1 ২৪২৫1২৩1২৭1 ২৮। ২৯ /২৩০1৩১। 

বস! অগ্নি প্রদান কালে এই রূপ মন্ত্র পাঠ করিয়।' তোকে 

পিভ্ কলেবন্ন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে ; এই ন'র ভ্বানত হউক বা অঙ্ঞা- 
নব্য হউক, দুষ্কর কর্মের আচরণ করিয়া ক।লবশে মৃত্যুমুখে বর্ন পাতি, 
কইঠ$। পধচত্ব শাশ্ড হইয়াছেল+ ইনি ধর্মাধর্ম ও লোভ গোছে সমগণ্রণ গত 
ছিলেন, আমি ইস্ছার অর্বশগত্র দ্ধ ক্র, নি দিবা বোকো. গিনন ককঝ ? 

এহ মন্ধ্রে তুনি পিতৃ দে গ্রদক্ষিণ করায়! জারি স্মরণ '' পূর্বক বনক্ষামাণ 

মন্ত্রে জগিং এসদ্বন করিবে ভূমি ' জামাদিগের বন্ধু। অন্মৎ্কুলে তুমি ভষ্ম 

পরিংছ করিক্াছিঘল, জানি পুনর্বার তামার অন্বত্কুণ্ল ধা 'তাস্ছলের 

বাষন্া.কজি | এক্ষণে তোষার হ্ঘর্জ লাভ হউক । ৩২ ৩৪। ৩৪1৩৫ - 
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তচ্চকার হু সব স্পা রে বানজারত ভাগে 8 এজ ৮ 

অথ পুজং রেগুকা স! রারাপুজত্য-ধ গীত. 
উবাচ কি্িঃছচদৎ গারিগামগুখাবঘহ ওলী. 'চ ০-. 
অবিয়োগে। ভবাছেট চ লর্ধ্ধ মাল অন্মালইল -..:” 
বিরোধোনাশ বীজ ব্সর্বের্বপান্রৰ রূরিণহি | তু £ « 

অকর্থব্যোবিয়েইখোকৈ ছারুপৈঃ আহক্িবৈঠসহছ। 7 
প্রতিগ্তায়ৈা কর্তব্যামদীযৎ বচনং শৃল চক : 
আলো ক্য ব্রহ্মগা সার্ঘাথ ভূগুগা দিব্য-মর্ণ | 17. 

যথোচিতঞ্চ কর্তব্যং সৃস্ভিরালোচনহ খুভং, ॥ ৪৯ 

ইত্যুকা তং পরিভ্যজ্য বাস্তং করাত! ক্ববক্নি 1 
সাজুন্বাপ চিতায়া্ পশ্যন্তী তৎ হরি-স্থরন্ 8১4 

বহুল | তুমি আদীর উপদিষট উক্ত নিলা পার পিড় শ্িরস্থানে 
অগ্নি প্রদান কর। মন্থীক্মা ভূত এই রূপ উতশ- এদাঁন করিন্র পরশ্ড- 
রাম সগোত্রে তদীয় আজ্ঞানুরূপ কার্ধ। সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

অতঃপর রেগুক] দ্বীয় পু পর্রশুরামকে বঙ্গগস্ছলে স্থাপন করিয় 
তাহাকে “এই রূপ পরিণাম সুখাবষ্নণ কিঘিহও উপদেশ প্রদান করিলেন, 
বহু ? "এই শৰ সাগরে অবিবোধই অর্ক মঙ্গল,মঙগল দ্ঘযাপ এবং 

বিরোধই অর্ব প্রকার ৩ স্বরণ ৪ না বলিফা ০০০ 
আ্ছে। ৬৭।১৮ ॥ 

বৎস রে. আধার বাকা শ্রবগ হাড় উর জন্তিং মপকপর 

ভাহাপিগৈর। সছ্িত বিরোধ কর্তব্য নহে সুতরাং ুদ্ধ-করিক না দায় 
প্রতিজ্ঞাংকর, মগ্ছায়াণ ভূ, তোমতক সুমন্ত্রণা প্রান করাকেন7 সুজি 
াচ্ছার উপত্দ্মুগলারে কার্য করিষ্ সাধুগণের- আলোচিত গুত গম 
চান করাই কর্তব্য ॥ ৩১ ৪০ ॥ ৮. হাত ও 
' এই বলিয়। রেপুষ্া পুতজ্রর যুখাহলোকন: করিত্তে করিতে” পিতার 
অলোছণ পুর্ব ছণ্রি স্মরগ করত স্বীয় ্ পিডিত কীট রা 
করিয়। শরন করিলেন ॥ ৪১॥ ? ” £ 
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বহ্কিং হদৌ.চিতায়াঞ্চ দ রাছে। অভূত্ভিং সহ। 
ভ্রাতৃভিঃ পিতৃ শিখ্যৈষ্চ সার্ধাং স বিলঙ্ঞাঁপ দ্র $ ৪২ ॥ 

রাম রাষেতি রামেতি বাক্যমুচ্চার্য্য স! যতী। 
পুরস্তৎ পশুরামস্ ভস্মীভূতা বভূব সা) ৪৩ 
ভরত, রাম সমাকর্ণয তত্র জগ্ম, হ়েশ্রাঃ | :. 

রস্থ শ্যামবর্ণাম্চ অর্ধ চারু চভুভূজাঃ ॥ ৪৪ ॥ 
শা চক্র গদ। পদ্ম ধারিণে বনমালিনঃ। 

কিরীটানঃ কুগুলিনঃ পীত কৌষেয় বামসঃ ॥ ৪৫ ॥ 

রথে রুত্বা রেণ্কাং তাং গত্বা তে ব্রহ্মলোঞ্ষকং । 

জমদম্লিং সমাদায় প্রজগ্ম, হরি সম্গিখিৎ ॥ ৪৬ 

তে দম্পতী চ বৈকুণ্ছে তন্ত্র সন্িধৌ। 
রুত্বা দাস্যৎ হরে শশ্বশ সর্ব মজল মজলং ॥ ৪৭ ॥ 

অথ রাঁমে ব্রাহ্ম গৈশ্চ ভৃগুণ মহ নারদ । 

তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে পরিব্ত হুইয়। চিতার অগ্নি গরদান পূর্বক 

পিত় শিষা ও দ্রাভৃগণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ & - 

এ সময়ে সাধী রেগুকা, ছ। বস রাম, হা বংস কাম! এই রূপ 

বন্দিতে বলিতে পুল্র সমীপে তন্মীতূতা হইলেন ॥৪৩॥ 

বিপ্র দম্পতী এই রূপে দেছ ত্যাগ করিলে শ্যাম কলেবর চাক. চতু- 

ভূ'্জ শঙ্খ চক্র গদ। পদ্মধারী বনগাল! বিরাজিত কিরীঈ কুগুলব+ন্ পীত 

কোঁধেয় বজ্র বিভূষিভ বিষু দৃতগণ' প্রভু নাম শ্রৰণে রথারোহণে-তক্কিয় 

আগমন করিয্ন। দি দেহ ধারিণী পতিব্রতা। রেপুক। ও দিব্য দূর্ভি 'জমদ- 

মিকে লেই রথে আরোহণ করাইয়। গানে হরির নিকট গাদন 

করিলেন ॥ 8৪ 1৪8৫1 ৪১॥ 

তৎপরেখসৈই দপ্ষতী বৈকৃষ্ঠে দির নিকট অবস্থান ্ নিরন্তর 

শুর অর্ধ জল মজল দাসা কার্ধো নিযুক্ত. ডি পরদানন্দে কাল 

ছরগ করিতে লাগিলেন 15৭ ॥ 



ইমা গণপতিধর্তখ7: ২৭শ, 

পিভ্রোঃ শেষক্রিয়াৎ কতা বরাহ্মৈষ্ডো ধনং দদোতিতত। 
গে ভূ হিরগ্য বাঁসাধস দিব্টশষাদংমনৌরমাং 77: 
সুবর্ণাধার সহিষ্ঞাৎ'জলশন্বঞ্চ চন্দনং 1৯; 
রব দীপং রোপ্য শৈলং ছুবর্পাসন' খুঙভমং | 
সুবর্ণাধার সহিতহ তাম্ব লঞ্চ স্ুবাসিতৎ ॥ ৫০0... 
ছহ্ধপাদুকাঞ্ৈব/ফলং মাল্যৎ মনোহর |; 
ফন মূলং জলঞ্ৈঃব মিষ্টান্ন মনোহরং | 
ব্রাহ্মাণেভ্যে। ধনং দর্বাী ব্রহ্ষলোকং জগাঁষ স£1 ৫১ ॥ 

দরদর্শ ব্রহ্ষলোকং স সাত কুস্তু বিনির্দিতং | 
বর্ণ প্রাকার সংযুক্ত স্বর্ণকুস্ত বিভূষিতৎ ॥ ৫২ ॥ 
দর্ঘর্শ তত্র ব্রহ্মীণং জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজস!। 
রত্র নিংহাসনস্থঞ্চ রতু ভূষণ ভূষিতং ॥ ৫৩ ॥ 
সিদ্ধেজ্দৈশ্চ মুনীক্দৈশ্চ খধীন্দ্ৈঃ পরিবেষ্টিত | 

_ বিদ্যাথরীণাৎ নৃত্যঞ্চ পশ্যত্তৎ অন্মিতং মুদ্রা ॥ ৫৪ ॥ 
”আনন্তর পরশুরাম মহ্থাত্ম। ভৃগু ও অনান্য ব্রাহ্মণগণে পরির্ত হুইয়! 

জনক জনমীর শ্রীদ্ধার্দি অবশিষ্ট ক্রিয়। কলাপ নির্বাহ করিয়। ব্রাঙ্গণ- 

গণকে গোঁ? ভূমি, আুবর্ণ, বন সুবর্ণাধার সহিত মনোরম অপুর্ধব শয্যা, 

জল, অর, চন্দন, রত্ব প্রদীপ, রোপা শৈল, উত্তম সুবর্ণাসন সুবর্ণাধার 
সহিত জুবাসিত তাম্ব,ল, ছত্র, পাছুকা ফল, মনোহর, মাল্য ও ধন রত্ব 

প্রদান করিলেন এবং ফল সূল জল ও সুত্যাছু মিষ্টান্ন দানে ব্রা্মাণ- 
গণকে পরিতৃপ্ত 'করিয়। ভীহাদিগকে ধনদান পুর্ধক ব্রঞ্ম লোকে 

ঘাঁত।করিলেন 1৪৮1 ৪৯। ৫* | ৫১। 

তগুপরে সুবর্ণ বিনির্ষমিত স্বর্ণ গাঁকার বেডিত স্বর্ণ কুস্ত বিভুষিত 

ব্রশ্মলোক তাহার দৃষ্টি গেচর হইল। তখন তিনি তথায় উপনীত 
হইয়া দেখিলেন ব্রদ্ধতেজে জাজ্ভবলামান ভগবান্ ব্রন্ম। রত ছুষণে বিভভূ- 

ধিত হুইয়! রত্বু দিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৫২1 ৫৩7 

৩৫ 



২৪৪. ্রজ্ম বৈবর্ধাণুরাপঞ্জ |: ২৮৮ 

৷. ম্গীতং জতবস্তপ্-গীযমনঞ্চ গায়টনঠ। 

চ্দনাগুরুকন্তুরী কুষ্কুমেদ িরাজিতং ॥ ৫৫. 
তপসাৎ ফল দাতায়ং দাতায়ৎ সর্ধ্ব দম্প্দাং। 

ধাভারং সর্ব জগতাৎ কর্তারমীশ্বরং পরৎ 1 ৫৬ ॥ 

পরিপুর্ণনমং ত্রজ্ম জণস্তং কুষ্ণমীস্বরং। 
গুহাযোগত প্ররোচস্তং প্রচ্ছভ্তং শিষ্য মণ্ডলং ॥ ৫৭1 

দৃষ্টা তমব্যয়ং ভক্ত প্রণাম তৃণুঃ পুরঃ। 

উচ্ৈশ্চ রোদনং কৃত্বা ন্বৃত্তান্ত মুবাঁচ ছু ॥ ৫৮ ॥ 
ভূগুরুবাচ। 

ব্রহ্মৎ স্তদ্ংশ জাভোহং জমদগ্নি সুতো বিধে। 

পিতামহ স্মস্মীকৎ ত্বাৎ বিন। কথয়ামি কিৎ॥ ৫৯ ॥ 

মুগয়! মাগতৎ ভূপ মুপোৌষন্তং পিতা! মম। 

নিদ্ধেন্্র মুনীক্্র ও খধীন্দ্রগণ তার চতুর্দিকে বেউন করিয়! রক্ছিয়া- 

ছেন এবং তিনি অগুক চন্দন কন্ত,রী ও রুক্কমে বিরাঁজিত হইয়। সাম্য 

বদনে পরমাঁনন্দে পুরোভাগে বিদ্যাধরীগরণের নৃত্য ও গাঁয়কগণের আুম- 

ধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৫৪ | ৫৫ ॥ 

এই রূপে সেই অর্ধ জগছিধাতা সর্ব সম্পত্তি দাত। তপস্যার ফলগ্রদ 

ভগবান ব্রদ্মা অবস্থিত হুইয়। পরিপৃর্ণতম পরব্রগ্ষ পরাঁৎপর পরমেশ্বরের 

নাম জপ করিতেছেন এবং তদীয় শিষ্যগণকে তাছাদিগের গুহা বিষয়ক 

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৬| ৫৭ ॥ 
ত্গ্ড কুলোত্তব পরশুরাম সেই পরমপুকঘ ব্রন্মাকে দর্শন করিয়া তক্তি 

যোগে তাহার পুরোভাঁগে এণত হইলেন এবং উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিয়া 
তাহার নিকট স্বীয় রত্তান্ত বর্ণন পুর্বক কন্ছিলেন, ভগবন্! আপনার 

বংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি জমদগ্মির পুত্র, আপনি আমাদিগের 
পিতামহ, আর আমি আপনার নিকট ভিন্ন কাঁছার নিকটে ছুঃখ বিবরণ 
বর্ণন করিব ॥ ৫৮| &৯॥ 



হা রা গগগতিধগুহ । হ্দ্৫ 

পারণাঁং কারযাঁমাস কপিল। দত বস্তা! ॥ ৯11... 

নরাজা কপিল লোভাশু কার্তবীধ্যার্জ,নঃ হ্বয়ং 
ঘাতযামাস মতাত মিতুযুক্কোচ্চৈরুরোদ মঃ ॥ ৬১ ॥ 
নিরুধ্য বাম্পং স পুন রুবাচ করুণা নিধিং। 

মাতা মে রেণুকা সারী মাং বিহায় জগছৃগুরো । ৬২। 
অধুনাহমনাথশ্চ ত্বং মে মাতা পিতা গুরুঃ | 
কর্তী পালয়িত] দাতা পাহিমাৎ শরণাশভং। ৬৩। 

আগতোহ২ তব সভাৎ প্রমাতুশ্মাতুরাজ্য়!। 
উপায়েন জগন্নাথ মদ্বৈরি সুদনৎ কুরু। ৬৪। 
স রাজা স চধর্টিষ্ঠঃ স দয়ালুর্যশক্ষরঃ। 
স পুজ্যঃ স স্থির শ্রীশ্চ যো দীন পরিপালয়ে্। ৬৫। 

পিতামহ! নরপতি কা্ভবীর্ধ্য মৃ্নয়! উপলক্ষে আমাদিগের আশ্রম 
নিকটে আগমন করিয়া! ঘটনাক্রমে উপোধিত থাকাতে আমার পিতা 

ভাহাকে কপিল। দত্ত বস্তু দ্বার পারণ করাইয়ছিলেন ॥ ৬০ । 

তগুপরে সেই দুর্মতি রাজ! কপিল! লোভে স্বয়ং আমার পিভার 
প্রাণ সংহা'র করিয়াছে, এই বলিয়া পরশুরাম উচ্চৈঃম্রে রোদন করিয়া 

উঠিলেন )» পরে পুনর্ধার বাষ্প কদ্ধ করিয়। সেই কৰণানিধি কনল 
যোনিকে সম্বোধন পূর্বক ক্িলেন জগং গুরো ! আমার জননী সাধী 
রেগুকাঁও আমাঁকে পরিত্যাগ করিয়। সহুমৃত। হইয়াছেন ॥ ৬১। ৬২ | 

প্রভে।! আমি অনাথ হুইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার পিতা 

মাতা, গুক, কর্তা, পালরিভ। ও দাতা । আমি আপনার শরণাঙ্থত স্ছই- 
লাম। আগনি আমাকে রক্ষা কৰকন । ৩৩। 

জগত্দ্বিধাতং ! আঁমি মাতা ৩ প্রমাঁভাঁর 'আজ্ঞানুসারে আপনার 
সভায় আগমন করিলাম, আর্সনি আমার গ্রতি কপ! করিয়। যে কোন 

ভপায়ে আমার শক্ত সংস্থার ককন ৪ ৬৪ ॥ 

ধিমি দীন জনে পাঁলন্ করেন; তিনিই প্রকুভ ধার্দিক, দয়ানু শী 



১০ বরঙ্মানৈধর্তখুরাগমূ। হিপ 

উচগৈনীচং ফমৎ দৃষ্টা! যঃ প্রজাং নচ পালয়ে |. 
তর্দেহাঁদঘাতি রুষ্টাপ্রীঃ স ভবেদৃভ্রষ্ঠ সম্পদঃ|-৬৬1 
শ্রত্বা বিপ্র বটোর্ব্বাক্যৎ করুণা সাগরে বিথিঃ | 
দূ! শুভাশিষং তস্মৈ বাসযামাস বক্ষসি | ৬৭। . 

শত্বা ভূগোঃ প্রতিজ্ঞাশ্চ বিন্িতশ্চতুরাননঃ। 
অতীব দুফরাঁ ঘোরাৎ বহু জীবি বিঘাতিনীং। ৬৮। 
নিষেকেন ভবেশড সর্ব মিভি কৃত! তু মানসে। 
উবাচ পর্শরামং তং পরিণাম জুখাবহহ | ৬৯। 

ব্রন্ষমোবাঁচ। : 

প্রতিজ্ঞ দুর্লভা বঙ্ন বহু জীবি বিঘাতিনী। : 

সৃষ্টি রেঘা৷ ভগবত? স ভবে দীস্বরেচ্ছয়া | ৭০। 
সৃষ্টি অ্রফা মধা পুর ক্লেশেনৈবেশ্বরাজ্ঞয়! | 

পুজ্য ও রাঁজা বলিয়। গণ্য এবং হার গৃহ্থেই যে লঙ্গনী অচল! হই 
থাকেন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৬৫॥ 

যে রাজা হীন ব্যক্তিকে উচ্চ ব্যক্তির তুল্য দর্শন করিয়! প্রজা পালনে 
পরাত্ম,থ হয় কমল! কট! হুইয়! তাহার গৃহ হুইতে গমন করেন, নুতরাং 
ভাঙার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হুইয়! যায় ॥ ৬৬ ॥ ূ 

ককণাঁস।গর বিধাতা বি প্র বটু পরশুরাঁমের এই বাক্য শ্রবণে আখী- 
র্বাদ পূর্বক তাহ।কে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন ॥ ৬৭।॥ 

তখন পরশুরাম তাহার নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় বর্ণন করিলে 

চতুরনন তদীয় অতি দুষ্কর বহু জীব বিঘাতিনী ঘোর প্রতিজ্ঞ! শ্রবণ 
পূর্বক বিল্ময়োৎুফুল্প লোচনে মনে মনে (তবিতব্যতাঁয় সকল ঘটিয়া! 

থাকে) এই রূপ চিন্ত। করিয়। পরিণাম সুখাবহু বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন, বশুস! বন জীৰ বিষাতিনী প্রতিজ্ঞা সফল হওয়া 

হুক্ষর। গরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতই লনাতন নারায়ণের কৃত।- তাহার 

ইচ্ছানুদারে লমুদায় ন্ট হইয়াছে ॥ ৬৮ | ৬৯।৭০॥ - 



ছুপঙগত্খা . গণপতিখওম। ৬৬, 

সৃষ্টি লুণ্ত। প্রতিজ্ঞাতে দারুণা করুণ! পরা ৭১1. . 
তিঃ সণ্ড কৃত্বো নি ভূপাং কর্ত মিচ্ছসি মেদিনীৎ) 
এক ক্ষত্রিয় দোষেণ তজ্জাতিং হস্ত মিচ্ছর্মি। ৭২। 
্রন্মন্ ক্ষত্রিয় বিট শৃড্রে স্তিভিঃ সৃদিশ্চ শাশ্বতী। 
আবিভূ্তা তিরোভূতা৷ হরে রেব পুনঃ পুনঃ | ৭৩। 
অন্যথা তত প্রতিজ্ঞ! চ ভবিত] প্রা্তনে নচ। - 
বদ্ধায়৷ মেন তে কার্ধ্য সিদ্ধি ভরবিতু মহতী । ৭৪। 
শিবলোকৎ গচ্ছ বশুস শঙ্করং শরণং ব্রজ। 

পৃথিব্যাৎ বহবো ভূপাঃ অন্তি শঙ্কর কিন্করাঁও। ৭৫। 
' বিনাজ্ঞয়। মহেশস্য কৌব]। তানৃহস্ত মীশ্বরঃ। 
বিভ্রন্তঃ কবচং দিব্যৎ শত্তেশ্চ শঙ্করস্য চ। ৭৬। 

বস! আমি ঈশ্বরাজ্ঞায় ক্লেশে সমস্ত জগতের স্যরি করিয়াছি । 
নির্দর় ভাবে সেই স্থার্ট লোপ কারিণী দাঁকণ প্রতিজ্ঞ কর] তোমার 
কর্তব্য নহে ॥ ৭১ ॥ | 

ৰৎ্ন! তুমি এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়। করিতে ইচ্ছা 

করিয়া একজন ক্ষত্রিয়ের অপরাধে তজ্জাতি মাত্র ধহনকরিতে উদ্যত 
হইতেছ? 1৭২॥ ৃ 
বস | ঈশ্বর নিত্য সুতরাং ভার ডিও নিতা, কেবল ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শৃদ্র এই ত্রিবিধ প্রীণি সম্বলিত সেই ন্য্টি সেই পরাৎ্পর পরমাত্ম! 
ছুরি হইতে বারংবার আবিভূত ও তাঁহাতেই বিলীন হুইয়। থাকে ॥ প৩ ॥ 

, শরাৎপর পরম পুকষ যাহ। নিরূপণ করিয়াছেন তাহার কোন রূপে 

লঙ্ঘন হয় না, যদি ত্বদীয় প্রাক্তন কর্মযোগে তোমার প্রতিজ্ঞান্ুরূপ 

কার্ধা তাহার অভিপ্রেত হয় তা! হইলে তোমার এতিজ্ঞা সফল হইবে 

নতুব। কখনই তুনি কত কার্ধয হইতে পারিবে না 8৭৪. 

বস! এক্ষণে তুমি শিব লোঁকে গমন করিয়! তগবান্ শঙ্করের 

শরণাপন্ন হও, পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণই শঙরের দাস, তাঁহার! সকলেই 



২? বজবৈধর্বপুরাণম। . ২৮পজ 
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উপায় কুরু-বত্তেন:জয় বীজং শুভাবহং1 
উপায়তঃ সমারন্ধাঃ সর্ধে সিদ্ধন্তাপক্রমে | ৭৭ | 
কষম্ত মন্ত্রৎ কৰচং গ্রহণং কুরু শঙ্করাত্ড। .. 

দুল ভৎ খৈষগবং তেজঃ শৈবং শাভং বিজেষ্যতি | ৭৮। 
গুরুস্তে জগতাৎ নাঁথঃ শিবে। জন্মনি জন্মনি। 
মন্ত্র মতো! নযুক্তস্তে যো যুক্তঃ স ভবেদ্বিধিঃ। ৭৯। 
নিষেকাল্লভাতে মন্ত্রঃ কান্তঃ কান্ত! গুরুঃ সুরঃ 

স্বয়মেবোৌপতিষ্ঠন্তে ষে যেষাঁং তেধু তে ঞ্রুবং | ৮৪। 
ব্রৈলোক্য বিজমং নাম গৃহীত্বা' কবচং বরং। 
তিঃ সপ্ত কৃত্বো নিভূপাৎ করিষ্যমি মহীৎ ভূগো। ৮১। 

শিবের ও শন্তির দিব্য কবচ ধারণ করিতেছে, সুতরাং মছেশের আজ্ঞ। 

ভিন্ন কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম নহে ॥ ৭৫1 ৭৬ ॥ 

পরশুরাম! এখন তুমি যত্বু নহকারে এক বিষয়ের শুভাবহু জয় বীজ 

উপায় অবলম্বন কর। প্রারভ্তে উপায় অবলম্বন করিলে সমারব্ধ কার্ধ্য 

সকল সিদ্ধ হুইয়। থাকে ॥ ৭৭ ॥ 
তুমি শিবলো!কে গমন করিয়। সেই ভগবান্ শঙ্করের নিকট হতে 

কু মন্ত্র এবং সেই ভগবানের কবচ গ্রহণ কর। নি রা তেজ, 

শৈব $ শক্ত তেজকে পরাজিত করিবে | ৭৮ ॥ 

অগ্রৎুকর্ত। শিবই তোমার প্রতি জন্মের গুক, অতএব আমার নিকট 

তোমার মন্ত্র গ্রহণ বিহিত নহে, ভগবান শঙ্করের নিকটেই তোমার 

দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক; ইহাই তোমার পক্ষে উত্তম বিধি জাঁনিবে ॥ ৭৯ ॥ 

অনতিক্রমণীয় জম্মান্তরীণ কর্ঘ ফলে সকলের দেবতা গুৰ কান্ত কাস্তা 
ও মন্ত্র প্রাণ্তি হয়, কর্মকফলানুসারে যাছাদিগের সহিভ যাহাদিগের 
সংযোজন বিধিবদ্ধ থাকে, আপন! হইতেই তাহাদিগের পরম্পরের 

দিশ্চয় সংযোগ হয় ॥ ৮০) 

বম! ভুমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে ত্রৈলোক্য বিজয় নামক 



১৪০০০ গণপতিধওয় ২৭৯ 

দ্বিব্যং গাশুপতং ভুভ্যং দাতা দান্চতি শহর | 
তেনদেয়েন মন্ত্রেণ ক্ষ সঙ্ঘৎ বিজেষ্যমি। ৮২। 

ইতি রীত্রক্ষবৈবর্ডে মহাঁপুরাঁণে নারায়ণনারদ মন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে অফীবিংশতিতমোইধ্যায়ঃ 

উৎকট কচ গ্রহণ করিয়া এক বিংশতিবার ৃধিবীকে নিঃক্ষত্িয 
করিতে পারিবে ॥ ৮১॥ 

দানশীল শূলপাণি তোমাকে দিব্য পাশুপতান্ত্র গ্রদান চি 
তুমি তদন্ত মন্ত্র বলে মেই অস্ত্রে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিতে 'সমর্থ 

হুইবে লন্দেহ নাই ॥ ৮হ| | 

ইতি শ্রীব্রক্মবৈবর্ভে মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ মন্বাদে গণগতি খণ্ডে 

অঙ্টীবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 

সে (8 ০ 
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। -উনত্রি*শোহ্ধ্যায়ঃ। -. 
1 

নারায়ণ উবাচ। 

্হ্ণো বচনৎ শ্রুত্বা প্রণম্য চ জগদগ্রুৎ । 
স্কীত ভ্তত্মা্রং প্রাপ্য শিবলোকং জগণম সঃ ১। 

লক্ষ যোজন মুর্্ধঞ্ধ ব্রন্মলোঁকা দ্বিলক্ষণহ। 
অত্যনির্বচনীয়ঞ্চ বাধাধারং মনোহরং। ২। 
বৈকুণ্ঠং দক্ষিণে যন্য গৌঁরীলোকম্চ বামতঃ। 
যদধো ফ্রুবলোকশ্চ সর্ব লোকাৎ পরঃ স্ৃতঃ। ৩। 
তেষা মূর্ধঞ্চ গোলোকঃ শঞ্চাশশ কোটি যৌজনং। 
অত উর্দ্ধং ন লৌকশ্চ সর্নোপরি চ স স্মুতঃ। ৪। 
মনোযায়ী সযোগীন্দ্রঃ শিব লোকং দদর্শ হ। 
উপমানোপমেযাঁভ্যাং রহিতং মহদদ্ভতৎ। ৫1 

নারায়ণ কহিলেন, ছে নারদ! পরশুরান জগদী,ক ব্রক্মার উপদেশ 

শ্রবণ ও ভাহার নিকট ছইতে বর গ্রন্থণ পূর্বক তদীয় চরণে প্রণাঁম করিয়। 

ক্ছীত চিত্তে শিবলোঁকে যাত্রা করিলেন । বায়ুই শিবলে।কের আঁধার 
সেই অতি অনির্ঝচনীয় শিবলো ক ব্রক্মলোক হুইতে লক্ষ যেজন ডর্ে 
অবস্থিত আছে ॥১।২॥ 

দেবর্ষে ! উদ্ধার দক্ষিণে টবকু্ঠধ।ম ও বাঁম ভাঁগে গেবরীলোঁক বিরা- 
জিত, আর সেই শিবলোকের নিমেই গ্রুবলে।ক, শোভমান, এই গ্রবলোক 
সর্ধলে।ক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণা আছে ॥৩। 

এই সমস্ত লোৌকের উর্ধে গ্লোলোকধাম, উচ্ছার পরিমাণ পৰ্থ)াশহ- 

কোটি যোঙগন। এতদুর্মে আর কোন লোক বিদ্যমান নাই। সর্বোপরি 

এই লোক স্থিভি করিতেছে ॥ ৪ ॥ | 

যোঁগীন্্র পরশুরাম যোগবলে মনের ন্যাঁয় বেগে শিবলোকে উত্তীর্ণ 



২৯ গণপতিখগম্ । ২৬১ 

যোগীক্্রানাঞ প্রবরৈঃ সিদ্ধ বিদ্যা! বিশারদৈঃ 1 
কোটি কণ্প তপঃ পুতৈঃ পুণ্যবন্তি অিঁষেবিত€।-৬। 
বেঞ্িতং কণ্প বৃক্ষাণাৎ সমুহৈর্বঞ্িত প্রদৈই1- 
সমুহৈং কামধেনুন। মসংখ্যানাৎ বিরাজিতৎ | ৭। 
পারিজাত তরূণাঞ্চ বন রাজি বিরাজিতৈও। 
পুষ্পোদ্যানায়ুতৈ ধু সদাচাতিনুশোভিতৎ | ৮। 
মণীক্্র সার রচিতৈঃ শোভিতৈর্দ্মীণি বেদিভিঃ। 
রাজ মার্গ শতৈ রব্যৈরভ্যন্তর বিভূষিতং | ৯। 
মণীন্দ্রসার নির্মাণ শত কোটি গৃহৈ যুতিৎ। 
নান] চিত্র বিচিত্রাট্যৈর্মণীক্দর কলসৌজ্বব লৈঃ। ১০। 
ভম্মধ্যদেশে রম্যে চ দদর্শ শঙ্করালয়ৎ। 
মণীক্্রসার নির্মাণ প্রাকারং স্ুমনোহরং । ১১। 

হইলে মেই উপমান উপমেয় রহিত অভান্ভুত শিবলোকমাধুরী সর্বতো- 
ভাবে তাহার দৃষ্টি গোচর হুইল ॥ ৫ 

তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সিদ্ধবিদ্যা বিশারদ পুণ্যবান্ পরম 

যোগীন্দ্রগণ কোটি কপ্প তপঃ সাধনে পুতাত্মা হুইয়! তথায় অধিঠিত! 
রহিয়াছেন ॥ ৬॥ 

সর্ব বাগ! পরিপুরক কণ্প বৃক্ষ সমূহে সেই শিব লোক পরিবেন্টিভ 
আছে এবং তথায় অসংখ্য কামধেনু অবস্থান করিতেছেন | ৭ ॥ 

পরিজাঁত তৰ্কর বনরাঁজিতে এঁ লোক বিরাজিত রহিয়াছে আর 
স্থানে স্থানে মনোহর পুস্পোদ্যান বিদ্যমান থাকাতে উহার অপূর্ব শোতা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥৮॥ 

এ লোকের স্থানে স্থানে ম্গীজত্মার বিনির্রিত মণিবেদিকা সমূহ ও 

স্থানে স্থানে শত শত দিব্য রাজ পথ বিদ্যমান আছে। এই রূপ শোতা- 

ময় শিবলোকের মধ্যভাগ আরও সুন্দর । মণীক্্রসার বিনির্ষ্িত শঙ কোটি 

গৃছে উহ! আবৃত এ গৃহ জমুদায়ে আবার ন্ান। বিচিত্রীক্কত সমুজ্দল 

৩৬ 
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অতুরর্থ ময়রম্পশ ক্ষীর নীর নিভাপরৎ। 
যোড়শ দ্বার মংযু্ত শোভিত শঙভমন্দিরৈং | ১২। 
অমুল্য রত্ব রচিতৈ রত্ব সোপান ভূষিতৈঃ1 
রত্বস্তস্ত কপাচৈশ্চ হীরকেন পরিফতৈঃ ॥ ১৩॥ 
মাণিক্যজাল মালাভিঃ সদ্রত্ব কলসোজ্ছবলৈঃ। 
নান। চিত্র বিচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৪ ॥ 
আ'লয়স্ত পুর স্ততর সিংহদ্বারং দর্শ সঃ। 

রত্েক্দ্রনাঁর নিশ্মীণ কবাটে ন বিরাজিতৈ ॥ ১৫ ॥ 
শোভিতৎ বেদিকাভিশ্চ বাহ্যাভ্যন্তরতঃ সদ] । 

রচিভাভিঃ পদ্রা গৈর্মাহ। মকরতৈ রহ ॥ ১৬ ॥ 

নান। প্রকার চিত্রেণ চিত্রিত সুমনোহরং । 

দ্বারে নিযুক্তো দদর্শ দ্বারপালে ভয়ঙ্করো ॥ ১৭। 

উৎকৃষ্ট মণিমষ কলম সকল সজ্জিত রহিয়াছে, পরশুরাম তম্বাধাগত রম- 
ণীয় প্রদেশে ভগবান্ শঙ্করের অপূর্ব আলয় দর্শন করিলেন, এ মনো্ছর 
অমরম্পর্শী শিবালয় মণীন্দ্রলার বিনির্ম্মিত প্রাকারে পরিশোত্তিত অতুযান্তত 
প্ীরনীরবৎ ধবলাকার। এ ভবন শত মন্দিরে শোভমান | উহ্ছার 
ষোড়শ দিকে ষোড়শ দ্বার শোভ। পাইতেছে & ৯। ১৭ |১১। ১২ ॥ 

. এ আলয় অমূলা রত্ব রচিত রত্ব সোপান, হীরক পরিষ্কৃত রত্ব স্তস্ত 
রত্ব কবাট, মাণিক্যজাল মাল এবং নান। চিত্র বিচিত্রীক্কত সুমনোহর 
লমুজ্ৰল রত্ব কলম সমূছে বিম্ডিত রহিয়াছে ॥ ১৩। ১৪ ॥ 

এই রূপ আলয়ের পুরোভাগে রত্ত্েক্্রনার বিনির্দ্িত কবাঁটে শোৌভ- 

মান অপুর্ব সিংহুদ্বার তাহার দৃষ্টিগোচর হ্ছইল। তখন তিনি দেখিতে 
পাইলেন তশ্মধাভাগে বেদিক বিমণ্তিত পদ্মরাগ মারকত মণি মগুলে 

বিভুদ্ধিত বিবিধ একর চিত্র বিচিত্রীক্কত একটি অঠি মনোহর গৃহ 
শোভমান হইতেছে ॥ ১৫।১৬॥ 
এই রূপে নিংহুদ্বারে উপনীত হুইয়। তিনি দেখিলেন দগ্ধ শৈল 
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মহা করাল দর্তীঙ্ঠো বিউতোঁ কত গোটামোত 1₹ « 
দগ্ধ শৈল প্রতীকাশো মহীবল পরধক্রেমো রঃ পর 
বিভূতি তুধিতালো-চ ব্যাত্বচর্্াঙ্থরো খযৌ?- 
পি্গলাঙ্গে বিশালাক্ষে জটিল চ জা 15৯ ॥ 
ভ্রিশূল পর উশধয়ৌ জবলন্তো ব্রহ্ম তেজসাঁ। -। 

তৌ দৃষ্টা মনসা ভীত শ্রস্তঃ কিঞিতদুবাবন্ধ ॥ ২০ ॥ 
বিনয়েন বিনীতম্চ দুর্ব্বিনীতো মহাবলে] | 
আত্মনঃ সর্ব বৃত্তান্তং কথযামাস তৎ্পুরঃ ॥২১॥ 

বিপ্রন্য বচনং শ্রত্বা রুপা যুক্তো বভূবতুঃ | 
গৃহীত্বাজ্ঞাঞ্চর দ্বারা শঙ্কীরস্থ মহাভ্যুনঃ ॥ ২২॥ 
প্রবেষটুমাজ্ঞাৎ দদতুরী শ্বরাসুচরো রবৌ। 
ভূগু স্তদাজ্ঞ। মাদায় প্রবিবেশ হরিং রন ॥ ২৩॥ 
প্রত্যেক ষোড়শ দ্বারন্দদর্শ সুমনোহরং | 
দ্বারপালান্রিযুক্তাৎস্চ নান! চিত্র বিচিত্রি তান ॥ ২৪ $ 

প্রতীকাশ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যাত্র্্মাম্বরধারী বিভূতি ভুষিতাগ ব্রন্মতেজে 
জাজ্বল্যমূন ভীবণমূর্ভি দ্বারপালদয় শুল পটিশ ধারণ করিয়া! আরজু 

নয়নে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাছার। উত্তয়েই ভ্রিনয়নধারী | 

ভাহাদিগের মুখ ও দন্ত ভীবণভাব ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদিগের 

মস্তকে জটাভার শোভ। পাইতেছে। পরশুরাম এই রূপ মহাঁবল পরাক্রান্ত 

হর্তিনীত দ্বারপালদ্বয়ের দর্শনে ব্রস্ত ও বিনয়াবনত হুইয়৷ সতয়চিত্ে তীঙ্থা- 
দিগের নিকট আত্ম বৃত্তান্ত নমুদায় বর্ণন করিলেন ॥ ১৭।১৮/১৯।হ০২১ ॥ 

তখন শিবানুচর দ্বারপালছয় তাহার কাতরোক্তি অবণে দয়ার 

হুইয়! ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞ। গ্রহণ পুর্বক তীহাঁকে প্রবেশের আজ্ঞ 

প্রদান করিলেন তৎ্কালে ভার্গব ভাহাদিগের আজ্ঞ। গ্রহণে হরি স্মরণ 

পূর্বক মে দ্বার অতিক্রম করিয়। পরে যথাক্রমে এত্যেক ষোড়শ দ্বার 
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মৃ্টা তাহদাশ্চর্ধ্য দদর্শ শুলিনঃ লভাৎ। 
নান! সিদ্ধগণাকীর্ণণৎ মহর্ষিগণ লেবিতাৎ 1 ২৫।॥ 
পারিজাত প্রস্থুনাক্ত বায়ুন। সুরভী ক্লৃতাৎ। 
দৃদর্শ ভত্র দেবেশং শঙ্করং চত্দ্রশেখরং ॥ ২৬.॥ 
ত্রিশূল পরিশধরং ব্যাত্রচর্শাস্বরং পরৎ। 
বিভূতি ভূষিতা্গং তং নাগ যজ্ঞোপবীতিনং। 
রত সিংহাসনস্থঞ্চ রতু ভূষণ ভূষিতং ॥ ২৭॥ 

মহা শিবং শিবকরংশিব বীজ শিবাশ্রয়ং। 
আত্মারামৎ পুর্ণকামৎ সূর্য্য কোটি সম প্রভং & ২৮ ॥ 

ঈষদ্ধান্ং প্রসন্্াস্তং ভক্তানুগ্রহ কাতর ॥ ২৯ ॥ 
শশ্বজ্জ্য তি? স্বরূপঞ্চ লোকানুগ্রহ বিগ্রহং | 

তাহার দৃ্টি গোচর হইল, তিনি এ সমস্ত দ্বারেই এরূপ নান! রূপধারী 
দ্বারপ।লগণকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন ॥ ২হ। হ৩। ২৪! 

এই রূপে তিনি দ্বারপালগণকে দর্শন ও সমস্ত দ্বার অতিক্রম করিলে 
ভগ্বান শঙ্করের নান! দিদ্ধগণীকীর্ণ মহর্ষিগণ সেবিত ও পারিজাত 
কুমুমাক্ত পবন সথ্চালনে সুরভীরুত অপূর্ব সভ1 তদীয় নয়ন পথে 
নিপতিত হুইল তখন তিনি দেখিতে পাইলেন মনেই সভা মধ্যে 

ব্যাভ্রচশ্ান্বরধারী দেবাঁদিদেব চন্দ্রশেখর তগবান্ শঙ্কর রত্বু বিভুম্বণে 

বিতুষিত হুইয়| করে ত্রিশুল প্িিশ ধারণ পুর্ধক রত্বু সিংহাসনে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। তাহার অঙ্গে বিভুতি ভূষণ, গলদেশে নাগ যজ্ঞোপবীত 

শোভা পাঁইতেছে। ২৫। ২৬! ২৭॥ - 
তিনি শিবাশ্রয় শিববীজ শিবকর মহাঁশিব ও আত্মারাম নামে বিখ্যাত, 

কোটি শ্ুর্য্ের ন্যায় তাস্থার প্রতিভ। প্রকাশিত হুইডেছে | ২৮ ॥ 

স্কাহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্নঃ তাহাতে আবার মধুর হাস্য বিকাশ ভই- 
তেছে, তাহার মুর্তি দর্শনে জ্ঞান হয় যেন তিনি তক্ত জনের প্রতি 
আনু গ্রহ বিতরণে ব্যগ্র রহিয়াছেন ॥ ২৯॥ 
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ধৃতবন্তং জটাজালং দক্ষকনতাস্ছি ভূষিভৎ-1৩৯ 1. 
তপসাং ফল দাতারং দাারং সর্ব সম্পঙ্গাং 1.4... 
শুদ্ধ স্ফটিক সম্কাশং পঞ্চব্ত ২ জিলোচনৎ ॥ ৩১ 
গুহা ব্রহ্ধ প্ররোচন্তং শিষ্যেভ্য সত্ব মুদ্রয়া। : 

স্তয়মানঞ্চ যোগীক্র্ৈঃ সিদ্ধেত্দ্ৈঃ পরিসেবিতং | - 
পীর্ধদ প্রবরৈঃ শশ্বৎ সেবিতং শ্বেত চামরৈ? ॥ ৩২। 

ধ্যায়মানৎ পরং ব্রহ্ম পরিপুর্ণতমং পরং। 

মেচ্ছাময়ং গুণাতীতং জ্বর! মৃত্য হরং পরং ॥ ৩৩॥ 

জ্যোভী রূপঞ্চ সর্ব্বাদ্যৎ শ্রীরুষজ প্রকুভেঃ পরং। 
ধ্যায়ন্তং পরমানন্দং পুলকাঞ্চিত বিগ্রহং | 

স্রস্বরৎ সাঁশ্রু নেত্র উদ্গায়ত্তং গুণার্ণবহ ॥ ৩৪ ॥ 
ভবেক্দৈশ্চ রুদ্রগণৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ বেফিভৎ। 
মুর্দাননাম তং দৃড়া পর্শরামোতি সাদরৎ ॥ ৩৫॥ 

ভিনি নিরন্তর জ্যোতিঃস্বরূপ, কেবল ভক্তজনের পতি অনু গ্রহার্থ 

তাহার মূত্ধি প্রকাশ হইয়াছে আর তীস্থার জটাতাঁর ও গলদেশে দাক্ষায়- 
ণীর অস্থি মালা৷ শোৌতা। পাইতেছে ॥ ৩০1 

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তিনি শুভ্রবর্ণ। তিনি প্রীতি হইয়া তাপস- 
গণকে তগম্থ্যার ফল ও ভক্তগণকে সর্ব সম্পত্তি প্রদান করেন । তীন্ার 

পঞ্চমুখ, প্রত্যেক মুখেই তিন তিনটি নয়ন শোভমান রহিয়াছে ॥ ৩১॥ 

তিনি তত্ব যুদ্রা। প্রদর্শন পূর্বক শিষ্যগণকে অতিগুহা বেদোপদেশ 

প্রদান করিতেছেন সিদ্ধেন্্র ও যোগীজ্দ্রগণ তদীয় চতুর্দিকে অবস্থিত 

হুইয়। ভাঙার স্তব করিতে প্ররত্ত হইয়াছেন এবং পার্ধদ প্রবরগণ নির- 

স্তর শ্বেতচাঁমর বীজন পূর্ববক তাহার সেবা! করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ 
এই রূপে মেই ভগবান্ শঙ্কর অধিঠিত হইয়া! পুলকাঁঞ্চিত কলেবরে 

জরা মৃত্যু বিবর্জিত জ্যোতির্দয় গ্রক্কাতি হইতে অতীভ সর্বাদ্য পরমানম্দ 
স্বরূপ স্বেচ্ছাময় নি পরিপূর্ণ তম পরত্রহ্ম শ্ীরুষ্কে ধ্যান পূর্বক সজল 



২৮৬ ব্রহ্ম বৈষর্তপুরাপমূ। ২৯ অ 

তদ্বামে কার্থিকেয়ধ দক্ষিণে চ পণেশখরৎ |: - 

নন্দীস্বরৎ মহাকাল বীরভদ্রঞ্চ তৎপুরঃ | - 1... 

ক্রোড়ে দাদর্শ কালীং তাং গৌঁরীং শৈলেক্দ ফন্য বাৎ৩৬ নী 

ননাম দর্বান্ম ধা চ ভক্ত্যা চ পরয়া মুদ্রা। ' - 
দৃষ়া হরং পরং সারং ভং স্তোতু মুপচত্রমে ॥ ৩৭ ॥ 
সগদ্চাদ পদ্দং দীনং সাশ্র নেত্রোতি কাতর2। 
পুটা্জলি যুতঃ শাস্তঃ শোকার্তঃ শোক নাশনঃ। ৩৮। 

পরশুরাম উবাঁচ। 

ঈধষ ত্বাং স্তোতৃিচ্ছামি সাংগ্রতং স্তোতু মক্ষমঃ। 
অক্ষরাক্ষর বীজঞ্চ কিং বাস্তোৌমি নিরীহবং ॥ ৩৯॥ 
ন যোজনা কর্ত, মীশে৷ দেবেশ স্তৌমি মূঢধীঃ। 

নয়নে সুন্বরে তাহার সাগর তুল্য অসীম গুণ গাঁন করিতেছেন ॥ ৩৩।৩৪। 
পরশুরাম ঈদৃশ ভবেক্্রকদ্র ও ক্ষেব্রপালগণে পন্িবেন্টিত ভগবান, 

শহরের চরণে সাদরে নতণশরা হইলেন আর দেখিলেন তীহ্ছার বাম 

ভাগে কার্তিকেয়, দক্ষিণ ভাঁগে গণপতি পুরোভাগে নন্দীর্বর মহাকাল ও 

বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেশে কালিক! গু একদেশে পার্ধতী দেবী 

অবস্থ।ন করিতেছেন ॥ ৩৫। ৩৬ ॥ 

মুনি কুমার পরশুরাম দর্শন মার শক্তি যোগে তী। াদিগের চরণে 
প্রথমকরিয়। পরম সাঁর ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন পূর্বক তাঙ্থার স্তব করিতে 
আরম করিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

স্তবকালে সেই শোকার্ত শীল্মূর্তি পরশুরাম সকাঁতরে কৃতাঞ্জলি 
হইর1 লাগ্রু নয়নে গদ্ীদ ল্ঘরে দীনভাবে শোক নাঁশন শঙ্করকে সম্বোধন 

পূর্বক ককিলেন, প্রত! এক্ষণে আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছ। 
করিতেছ্ছি, কিন্ত আমি স্ততিবাঁদে সম্প, ৭ অক্ষম আপনি অক্ষর, অক্ষর- 
বীজ স্বপ্নপ ৪ নির্লিপ্ত তাঁবে অবস্থিত, আমি অজ্ঞান হুইয়। কি রূপে 
আপনার স্তব করিব? ॥ ০৮। ৩৯ | 



২৯ অ গণপতিধগয। ২৮৭ 

বেদ ন শক্ত বং স্তোতুৎকন্্াং স্তোতুদিহেশবরং ॥ ৪০ ॥ 

রুদ্ধে বাজ্মঝনসোঃ পারৎ সারাৎসারং পরাত্পরং। 
জ্ঞান বুদ্ধে রসাধ্যঞ্চ সিদ্ধং সিদ্ধৈ নিষেবিতং ॥ ৪১ ॥ 
যমাকাশ মিবাঁসীন মনত্ত মাছি মব্যয়ং। 
বিশ্ব তন্ত্র মতন্ত্র্ ব্বতন্ত্রৎ তন্ত্র বীজকং ॥ ৪২ ॥ 
ধ্যানাসাধ্যৎ দুরারাধ্য মতি সাধ্যং কপানিধিং। 

ভ্রান্িমাং করুণাসিন্ধে। দীনবন্ধোতি দীনকৎ ॥ ৪৩॥ 
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ জুজীবিভৎ | 
্বগনাদৃষ্ঞচ ভক্তানাং পশ্যামি চক্ষুঘাধুনা ॥ 8৪ ॥ 
শক্রাদয়ঃ সুরগণাং কলয়া যস্ত সস্তবাত। 

চরাচরাঃ কলাংশেন তং নমানি মহেশ্বরৎ ॥ 8৫ ॥ 

দেব দেব! সর্ব নিয়ন্তা ঈথ্র ও আপনার স্তুতি যোজনায় সক্ষম 

নহেন, আমি মৃঢ় বুদ্ধি হইয়া! আপনার কি স্তব করিব, যখন বেদ সমুদায়ও 

আপনার স্ত্রতিবাদে অশক্ত, তখন কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ততিবাদ 

করিতে পারে? ॥৪০॥ 

পরতে! আপনি বাকা মন ও বুদ্ধির অগেো।চর,সারাৎসাঁরঃ পরাঁংপর, 

জ্ঞান বুদ্ধির অতীত সিদ্ধ পুঁকষ, মিদ্ধগণ সেবিত, আ'কশ বত অনন্তরূগে 
আসীন, আদি পুকষ, অব্যয়, বিশ্বস্ত, অতন্ধ, স্বতন্ত্র তন্বীজ, ধ্যানের 

অসাধ্য, ছুরারাঁধা অতি সাধ্য ও করূপাময় বলিয়া অভিষ্থিত হুইয়। 

থাকেন অতএব হে ককণাসিন্ধষো! দীনবন্ধে। দয়াময়! আমি অতি দীন, 

আমাকে রক্ষ। ককন ॥ ৪১৪২ । ৪৩॥ 

আপনি তক্তগণের স্বপ্নের অগোচর, এক্ষণে আমি যখন আগ- 

নাকে স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আজি আমার জম্বা সফল ও জীবন সার্থক 

হইল লন্দেহ মাত্র নাই। 8৪ ॥ 

ইজ্দ্াদি দেবগণ যাহার অংশে জন্তূত হইয়াছেন, এবং চরাচর সন্ব- 
লিভ সমস্ত জগৎ যঁছার অশাংশ জাত, আপনি সেই মঙ্েশ্বর। আমি 
আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৪৫ ॥ 



২৮৮ ব্রহ্ম বৈধর্তপুরধণম। ২৯শ অ 

যং ভাক্ষর ঘরূপঞ্চ শশি রূপং হুতাশনং। 

জল রূপং বায়ু রূপং তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৬॥ 
অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টীনাৎ সংহর্ভারৎ ভয়ঙ্ক্রৎ | 
ক্ষণেন লীল। মাত্রেণ তং নমামি মহেশ্বরং ॥ ৪৭ ॥ 
যঃ কালঃ কাল কালশ্চ কাল বীজঞ্চ কালজঃ। 
অজ: প্রজশ্চ যঃ সর্ব স্তং নমামি মহেশ্বরৎ ॥ ৪৮ ॥ | 

ইত্যেব মুক্তা স ভূগুঃ পপাত চরণাস্ব জে। 

আশিষঞ্চ দদৌ তস্মৈ জুপ্রসন্্ো বব সঃ) ৪৯॥ 
জামদগ্ন্য কুতং স্তোত্রং যঃ পঠেন্তক্তি সংযুতঃ। 
সর্ব পাপ বিনির্নূক্তঃ শিবলোকৎ স গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥ 

উতি প্রীবক্ষবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে উনত্রিংশতভ্তমোইধ্যায়ঃ। 

আপনি চক্র স্ুর্ধ্য হুতাশন জল ও বায়ু স্বরূপ মহেশ্বরঃ আমি আগপ- 

নার চরণে প্রণিপাত করি ॥ ৪৬| 

যিনি ক্ষণকাঁল মধ্য অবলীলা ক্রমে অনন্ত বিশ্বের স্যফ্টি হরে সমর্থ, 

আপনি সেই ভয়ঙ্কর মহেশ্বর, আমি আপনার চরণ বন্দন1 করি ॥ ৪৭7 

এপভো ! আপনি কাল, কাঁলেরকাঁল ও কাল বাজম্বরূপ, কালে 

আপনার ঘূত্তি প্রকাশ হয়। আপনি জন্মা বর্জিত অথচ সময়ে সপ্তীত হুইয়! 

থাকেন; আপনিই পর্ধময় মহ্ছেশ্বরঃ আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪৮ ॥ 

পরশুরাম এইরূপে ভগবান শঙ্করের স্তব করিয়া! তাহার চরণাঘ্বজে 

নিপতিত হুছলে দেবদেব প্রসন্ন হইয়। স্াহাকে আশীর্বাদ করিলেন 1৪৯ 

যে ব্যক্তি তক্তি পরায়ণ হুইয়! এই জাঁমদগ্ন্য কৃত শিবন্তোত্র পাঠ 

করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত ছইয়| শিব লোকে গমন করিতে 

সমর্থ ছন ॥ ৫০ 
ইতি জীব্রক্ষবৈবর্তে মছাপুরঠণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

উন ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | 



৩ংশ অ গণপতিখগ্য। ২৮৯ 

ত্রি"শোধ্ধ্যায়ঃ| 

শঙ্কুর উবাচ। 
কত্বৎ বটে! কন্ পুন্তরঃ ক্ক বাস স্তবনং কথং | 
কিংবাতেহং করিধ্যামি বাঞ্চিতং বদ সাংগ্রতং ॥ ১ ॥ 

পার্বত্যুবাচ। 
শোকাকুলং তং পশ্যামি বিমনস্কৎ সুবিস্মিতং 
বয়মাতি শিশুং শান্তং গুণেন গুণিনাৎ বরং ॥২॥ 

সৃগুরুবাচ। 

যমদগ্ি সুতোহঞ্চ ভৃগুবংশ সমুদ্ভবঃ। 

মাতা মে রেণুকা মাধী পর্শ,রামশ্চ নামতঃ ॥ ৩॥ 

কপাহি মাং দয়ামিন্ধো বিদ্যা পুণ্যেন কিন্করং | 
মদীশ শরণাপন্ন রক্ষ মাং দীন বঙুসল ॥ ৪ | 

তৎ্পরে ভগবান শঙ্কর ক্ছিলেন, বৎ্স। তুমি কে? তোমার বান 

স্থান কোথায়? তুমি কাহার পুত্র? কিজন্য স্তব করিতেছ? এক্ষণে 

আমি তোমার কি প্রিয় কাঁর্ম্য সাধন করিব বল ॥ ১॥ 

পার্ষতী কছিলেন, বস! তুমি অপ্প বয়নে গুণবান্দিগের অগ্র- 

গণ্য ও শান্ত স্বভাব হইয়া! এক্ষণে ভোমাকে সুবিন্মিত বিমনন্ক 

এবং শোকাঁকুল দেখিতেছি কেন? ব্যক্ত কর ॥২॥ 

পরশুরাম পার্বতী সমস্বিত দেবদেবকে সম্বোধন পূর্বক কছিলেন, 

দয়াময় ! ভূগড বংশে আমার জন্ম ইহয়াছছে, আমি জমদমির পুঁজ, আমার 

নাম*পরখুরাম, আর সাধী রেগুক। আমার জননী, আমি বিদ্যা ৪ পুণ্য 

বলে আপনাকে প্রতুর্ূগে প্রাপ্ত ছুইয়। আপনার শরণাপন্ন হইলামঃ 

ছে দীন ব€নল | আমি আপনার কিস্কর। আপনি ক! করিয়া আমাকে 

রক্ষা! ককন ॥ ৩। ৪ ॥ 
ৃ 

০ ঠা 
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২৯৯ ্রহ্মবৈবর্তপুরাণযূ। ৩*শ অ 

মুগয়! মাগতং ভূপ মুপোষস্তং পিতা মম। 
চকারাতিথ্য মানীয় কপিলাদত্ত বস্তন! ॥ ৫॥ 
রাজা তৎ কপিলা লোভাদৃঘাঁভযামাস মন্দধীঃ। 
কপিল! তং মৃতং দৃষ্টা গোলোকঞ্চ জগাম সা ॥ ৬॥ 
মাঁতানুগমনং চক্রে অনাথোহঞ্চ সাংপ্রতং। 

ত্বং মে পিতা শিবা মাতা রক্ষমাং পুজ্রবড গ্রভো ॥ ৭ ॥ 

ময়! কলুতা প্রতিজ্ঞা চ শোকে নৈবাতি দুফর!। 
ত্রিঃ সপ্ত রুত্বো নিভপাৎ করিধ্যামি মহীমিতি ॥ ৮ ॥ 
কীর্তবীধ্যৎ হনিষ্যামি সমরে তাঁত ঘাতকৎ। 
উত্যেবং পরিপূর্ণৎ মে ভগবান কর্ত, মহল ॥ ৯। 
্রান্মণন্ত। বঢঃ শর! দৃষ্টা দুর্গা মুখং হরঃ। 

বভৃবানস্র বক্র ম্চ সাচ শুক্কৌন্ঠ ভালুকা ॥ ১০। 

এভো।। পতি কান্তবীর্ধ্য মৃগষার্থ অরণ্যে আগমন করিয়া উপো- 

বিত থাকাতে আমার পিত' তাহাকে আশ্রমে সমানীত করিয়! কপিল।- 

দত্ত বস্ত্র দ্বারা তাহার আতিথ্য করিয়াছিলেন ॥ ৫ ৫ 

তহকালে সেই মন্দবুদ্ধি রাজা কপিল! লোভে আমার পিতার 

প্রাণ সংহার করিয়াছে, কপিলাও মৎ পিতার মৃত্যু দর্শনে শোঁকাকুলা 
হুইয়। গোলে।ক দামে গমন কর্রয়াছেন ॥ ৬৩॥ 

প্রভো ! আমার জননী রেশুকাও পতির লঙ্ছগামিনী হইয়াছেন | 

এক্ষণে আমি অনাথ হুইয়াছি, এখন মশপনি আমার পিতা এবং পার্ধত 

দেবী আমার জননী, অতএব মাপনি পুক্রবং আমাকে রক্ষ। কুন ॥ ৭ ॥ 

নাথ! আমি শোক দচ্ছি ত হহগ। এই রূপ ভুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 

পৃথিবীকে এক বিংশভিবাঁর নিঃক্ষতিয়া করিব এবং সেই পিতৃহন্ত। পামর 

কার্তবীর্ধাকে বিনাশ করিব । আপনি কপা করিয়। আমার এই এঞতিজ্ঞ। 

সফল ককন ॥৮।৯॥ 

ভগব।ন্ শঙ্কর ব্রাহ্মণ কুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! হুর্গাদেবীর 



৬০শ অ গগপতিখওমৃ ২৯১ 

পার্বত্যুবাট 1. 
তপস্থিন বিপ্র পুক্ত স্ব নিভূর্পাৎ কর্তৃ মীচ্ছি। 
ত্রিঃ মপ্ত রুত্ঃ কৌপেণ সাহম স্তে মহান্ বটো ॥ ১১ ॥ 
হস্ত মিচ্ছসি নিঃশস্তরঃ সহআার্জনমীশ্বরং | 
জ্মভঙ্গ লীলয়া যস্ত রাধণন্ত পরাজয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
তসমৈ প্রভ্তং দত্তেন শ্রীহরেঃ কবচৎ বটো। 
শক্তিরব্যর্থ রূপাচ যযাতে হিংজিতঃ পিতা ॥ ১৩॥ 
হরের্ান্ত্র্চ স্তবনং খ্যায়তে তদ্দিবানিশং | 

কোবাশক্লোতি তং হন্তৎ ন পশ্যামীহ ভূতলে ॥ ১৪ ॥ 
অরে বিপ্র গৃহং গচ্ছ কিন্করিধ্যতি শঙ্করঃ। 

অন্যে ভূপাশ্চ মদ ভূত্যাঁঃ কীভীস্তেষাৎ ময়ি স্থিতে ॥১৫। 

যুখবলোকন পূর্বক অপোনদন হইলেন, হরের সেই ভাব দেখিয়| 

পার্কাতী দেবীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ১০ | 
তখন পার্ধতী পরশুরামকে সম্বোধন পূর্লসক কহিলেন, রে তাঁপস 

ব্রাহ্মণ কুমার ! তুমি ক্রোপে এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়। 
করিতে ইচ্ছা! করিতেছ, তোমার যে অমীম সাহস দেখিতেছি ॥ ১১॥ 

বিপ্রবটে।! যে মহ্থাবীর কারবীর্ষযার্জা,নের জর ভঙ্গ লীল। মাত্র 

লঙ্কাধিপতি রাঁবণ পরাজিত হইয়াছিল, তুমি শস্ত্রহীন হইয়া! তাঁহাকে 

বিন.শ করিতে বাসন! করিতেন? মহর্ষি দত্তাত্রেয় মেই নরবরকে হরির 

কবচ ও অব্যর্থ শর্তি, প্রদান করিয়াছেন। গেছ শক্তি দ্বার। তোমার 

পিতার মৃত্যু হইয়াছে | সেই বলীয়ান্ রাজেজ্র দিবানিশি হরির মন্ত্র 

জপও হরির স্তব করিতেছেন, উ।হাকে পরাজিত করিতে পারে এমন 

বীর পৃথিবীতে কেহই নাই ॥ ১২।১৩। ১৪ ॥ 
অরেবিগ্র! গৃহে গমন কর, শঙ্কর তোমার কিকরিবেন? অনান্য 

রাজগণ৪ আমার ভৃত্য, অ।মি বিদ্যমানে তাহাদিগের কৌন ভয় নাই॥১৫1 
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ৃ ভদ্্রকান্ধ্যুবাচ | 

অরে বিপ্রবটে! জাল] নিভূপাহ্ কর্ত, মিচ্ছমি। 
যথা ছি বামনশ্চন্দ্রং করেণাহ ভমিচ্ছতি ॥ ১৬ ॥ 

নান। জজ কৃতঃ পুণ্যানু মহাবল পরাক্রমান। 

দিগম্বর সহাঁয়েন মদ ভৃত্যান্ হস্ত যিচ্ছমি ॥ ১৭॥ 
স তযোর্বচনৎ শ্রত্বা ররোদোচ্ৈশ্চ শোকতঃ। 

সহস। পুরত স্তেষাৎ প্রাণাৎ স্তযঞ্ং সমুদ্যতঃ ॥ ১৮ ॥ 

বিপ্রম্য রোদনৎ দুষ্ট শঙ্করঃ করুণ! নিধিঃ | 
পশ্যৰ্ দুর্গাঞ্চ কালীঞ্চ কৃত্বাতি বিনয়ং বিভুঃ ॥ ১৯॥ 
তয়োরনুমতিং প্রাপ্য, সর্বেষাৎ ভক্ত বুসলঃ। 
ষমদমি সুতৎ সদ্য? প্রবন্ত, মুপ চত্রমে ॥ ২০॥ 

শঙ্কুর উবাচ । 

অদ্য প্রভৃতি হে বহুস ত্বং মে পুজ অমে! মহান্। 

দরাস্তামি মন্ত্রৎ গুহাং তে ত্রিধু লোকেধু দুল্প ভং। ২১। 

তদ্রকোলী কহিলেন, অরে অজ্ঞান ব্রাঙ্ষণ বালক! যেমন বামন কর 

দ্বার] চন্দ্র ধারণের ইচ্ছা! করে? তন্দ্রপ তৃমি পৃথিবীর রাঁজগণকে বিনাশ 

করিতে বাসনা করিতেছ? ॥ ১৬ ॥ 

রে অজ্ঞান ! মহাবল পরাক্রীন্ত নান। যজ্ঞানুষ্ঠান রত পুগ্যৰান্ 

রাঁজগণ আমার ভূতা, তুমি দিগম্বর সহাঁয়ে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে 

ইচ্ছা! করিতেছ? | ১৭ ॥ 

পরশুরাম পার্বতী ও কালিক। দেবীর এই রূপ বাকা শ্রবণে শোঁকা- 

ভিভুহ হয়! উচ্ৈংম্বরে রোদন পূর্বক সহুস! তাহাদিগ্নের সমক্ষে গ্রাণ 

ত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ১৮॥ 

ককণাময় তক্তবৎসল শঙ্কর বিপ্রের এইরূপ রোদন দর্শনে দয়াক্জরঁ 
হুইয়। ছুর্শা ও কালিক! দেবীর মুখাঁবলোকন পূর্বক সৰিনয়ে তীছাদি- 

গের অনুমতি গুণ করত পরশুরামকে কহিলেন; বন ! আজি হইতে 



ওৎশ অ গণপতিথগুধ। ২৯৩ 

এবং ভূতঞ্চ কবচং দাক্তামি পরমান্ডতং | 

লীলয়৷ মত প্রসাদেন কার্তবীর্ধ্যৎ হনিষ্যমি। ২২। 
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো নিভূপাৎ করিধ্যামি মহীং দ্বিজ | 
জগত্তে যশস। পূর্ণৎ ভবিষ্যতি ম সংশয়ঃ। ২৩। 
ইত্যুক্া শঙ্কর ভস্মৈ দদে মন্ত্র সুদুলভং | 
বৈলোক্য বিজয়ং নাম কবচৎ পরমাভূতং। ২৪। 
স্তবং পুজা বিধানঞ্ পুরশ্চরণ পূর্ববকং | 
মন্ত্র সিদ্ধেরনুষ্ঠানং যথা বন্িয়ম ক্রমং | ২৫। 
সিদ্ধি স্বানং কাল সংখ্যৎ কথযামাস নাদর । 

বেদ বেদাক্গ নিখিলৎ পাঠযামাস তথ্ক্ষণৎ। ২৬। 
নাগপাশং পাশুপতৎ ব্রন্ধান্তর্চ সুদুল্লভং। 
বহি নারায়ণাস্তঞ্চ বায়ব্যৎ বারুণন্তথা। ২৭। 

গান্ধ্বৎ গারুড়ধৈঃব জস্তণাজ্রৎ তথৈব চ। 
গদাৎ শত্তিৎ তথা পাশুং শুল মব্যর্থ মুন্তমং। ২৮। 

তুমি আমার পুত্র ম্বরূপ হইলে । আমি তোমাকে ত্রিলোক হুল গুহা 

মন্ত্র ও পরমাস্ত,ত গুহা কবচ প্রদান করিব। তুমি আমার প্রসাঁদে অব- 

লীলা ক্রমে কাঁ্ডবীর্ধযার্জঘ,নকে বিনাশ করিয়া এক বিংশ'তিবাঁর পৃথি- 
বীকে নিঃগ্ষত্রিয়। করিতে অমর্থ হইবে এবং তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণ 
ছইবে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১৯। ২০ ২১। ২২। ২১৪ 

এই বলিয়। ভগবাঁন্ শঙ্কর পরশুরামকে নুহুল্পভ মন্ত্র ও ত্রৈলোক্য 
বিজয় নামক পরমাস্ভুত কবচ প্রদান করিয়] স্তব গু পুজা বিধান, প্ুরঞ্চরণ 

পূর্বক যথা নিয়মে ও যথ| ক্রমে মন্ত্র সিদ্ির অনুষ্ঠান, সিদ্ধি 
স্থান ও কাল সংখ্যা! এই সমস্ত ভাঙার নিকট কীর্জন করিলেন। 

তণ্পরক্ষণেই তিনি তাঁহাকে নিখিল বেদ বেদ অধায়ন করায় 

বিধি বিধানে সমন্ত্রক নাগপ।শ পাশুপতান্ত্র সুহুল্প ভ ক্রক্ষাজ্তঃ আগমেয়াজ্, 



২৯৪ ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণমূ । ৩০শ অ 

নান! প্রকার শস্ত্রাম্্ং মন্ত্রঞ্চ বিধি পূর্ব্বকং | 
শস্সাস্ত্রাণাঞ্চ সংহারং বিক্ষেপ মক্ষয়ং ধনুঃ| ২৯। 

আত্ম রক্ষণ সন্ধানৎ অংগ্রাম বিজয় ক্রমং | 

মায়া যুদ্ধধ্চ বিবিধং হস্কারং মন্ত্র পূর্ব্বকং। ৩০। 

রক্ষণঞ্চ স্ব সৈন্যানাৎ পর সৈন্য বিমর্দনং | 
নান! প্রকার মতুল মুপায়ৎ রণ সন্কটে। 
সংহার মোহিনীং বিদ্যাৎ জন্ম মৃত্যু হরাঁং হরেঃ। ৩১। 
স্থিত! চিরং গুরোর্বামে সর্ব বিদ্যাৎ বিবোধ্য মঃ। 
তীর্থে কুত্ব! মন্ত্র সিদ্ধিং তাৎশ্চ নত্ব! জগামসঃ। ৩২। 

ইতি লীব্রক্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি 
খণ্ডে ভ্িংশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

পপ শশী ও পিপি তত শি পি 

নারাষণান্ত, বায়ব্যাস্ত্ বাকণাস্ত্র গান্ধর্ধান্ত্র গ|কডাস্ত্র' জুস্তণান্ত্র, গদা, 
শর্তি, পাশ, অনার্থ শুল এবং বিবিধ শস্ত্বাস্ত্বের প্রয়োগ ও নংহার শিক্ষ। 

করাইলেন আর তীাহ।কে অক্ষয় ধনু পরদান করিয়। আত্ম রক্ষার সন্ধান 

মংগ্লান বিজযক্রম মায়। যুদ্ধ, মন্ত্র পুর্বিক বিবিধ হুঙ্কার আত্ম মৈন্য রক্ষা, 

পর সৈন্য মর্দন ও রণ সম্কটে না! একার অতুল উপায় শিক্ষ। দিয়। 

ননাতন হরির সংহার গোহিনী জন্ম মৃত্যু 'নাশিনী বিদা। এদান 

করিলেন ॥ ২৪ | ২হ৫। ২৬। ২৭1২৮ । ২৯ । ৩০। ৩১॥ 

পরশুরাম এই রূপে পরম গুরু শঙ্করের বাম ভাগে বনু দিন অবস্থিত 

হইয। তাছাঁর নিকট নর্থ বিদ্যা লাভ করিলেন। ততগরে তিনি ভীর্থে 

মন্ত্র লিদ্ধি করিয়। তাহাকে এম জি তথ। হুইতে প্রত গমন 

করিলেন ॥ ৩২॥ 

ইতি শ্রীত্রক্ষ্টববর্তে মহ্থাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণপতি খণ্ডে 

ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



৩১শ অ গণপতিখগ্ডযু। ২৯৫ 

একত্রি”শোহধ্যায়ঃ| 
(আতা তক হউন 

নারদ উবাঁচ। 

ভগবন আোতু মিচ্ছা'মি কিং মন্ত্র ভগবান হরঃ। 

কুপয়্। পশুরামায় কিং স্তোত্রং কবচৎ দূদে|। ১। 
কে বাঁস্য মন্তরস্যারাধ্য কিং ফলং কবচস্ত চ। 

স্তবনস্য ফলং কিস্বা তন্তবান্ বক্ত্ মহমি। ২। 
নারায়ণ উবাচ। 

মন্ত্রারাধ্যোছি ভগবার পরিপুর্ণতমঃ স্বয়ং ৷ 
গোলোকনাথঃ শ্রীরুষ্ণো! গোঁপ গোপীশ্বরঃ গ্রভঃ। ৩। 
ত্রৈলৌক্য বিজয় নাম কবচৎ পরমান্ততৎ। 
স্তবরাজৎ মহাপুণ্যৎ বিভূতি যোগ সস্তভবং। ৪। 

মন্ত্র কণ্পতরুর্নাম সর্ব কাম ফল প্রদঃ। 
ঃ পর্শ রামীয় রত পর্বত সন্ত্িধো। ৫ | 

ং প্রভা নদী তীরে পারিজাত বনান্তরে | 
শ্রমে গোলোৌক দেবস্য মাঁধবন্ত চ সন্িধৌ। ৬। 

নারদ কহিলেন, ভগবান! ভূতভাবন্ ভগবান মহাদেব দয়] পরবশ 

হইয়া পরশুরামকে কোন্ মন্ত্র, কোন্ স্তব এবং কোন্ করচ প্রদান 
করিয়াছিলেন? এ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? কবচের৪ স্তবের 

ফল কি? এই সমস্ত কীর্তন ককন শুনিতে ইচ্ছা করি 1১। ২॥ 

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ ! যাহার অপূর্ণত1 নাই, যিনি গোলোক- 

নাথ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোপ ও গোপাক্গনগণের অদীশ্বর সেই ভগবান 

জীকুই মন্ক্রের আরাধা দেবতা ॥ ৩ ॥ 

যে অত্যান্চর্য্য কবচের কথ কহিলাম, উহার নাঁম ব্রৈলোঁকা বিজয় ; 

যে অতি পবিত্র, এশ্বরধা ৪ যোগ সাধক স্তোত্রের কথা কন্ছিয়ধছি, উদ্থার 



২৯৬ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরংণমূ। ৩১শ অ 

মহাদেব উবাঁচ। 
বত্সাগচ্ছ মহাঁভাগ ভূগু বংশ সমুস্ভব। 

পুক্রাধিকোনি প্রশ্নামে কবচং গ্রহণং কুরু। ৭। 

শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি ব্রন্মাণ্ডে পরমান্ততৎ | 
ব্রিলোক্য বিজয়ং নাম শ্রীরুষণম্য জয়াবহ;। ৮। 
শ্ীকষ্ণেন পুরাদতভৎ গোলোকে রাধিকাশ্রমে। 

রাস মণ্ডল মধ্যে চ মহাৎ বুন্দাবনে বনে । ৯। 

অতি গুহাতরং তত্তবৎ সর্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহ | 

পুণ্যা পুণ্যতরঞ্ব পরং স্তেহাদ্বদামি তে। ১০। 
ত্্প্পশীশীকগ পি 

নাম" স্তবরাজঠ যে মন্দের কথা কহিয়াছি, উহার মম সর্ঝাভীষ্টদ্ীয়ক 
মন্ত্র ক্পতক | এঁ কবচঃ এ স্ভোঁত্র ও এ মন্ত্র ভগবাঁন্ ভূতভাঁবন মছাঁদের 
যত্তু পূর্বক রত্বু পর্বতের অনতিদ্ুরস্থিত স্বয়ং প্রভ। নদীর তীরে পাঁরিজাত 

বন মধ্যে যে আশ্রম আছে, সেই আশ্রমে, গোলোকপতি মাধবের 
সমক্ষেই পরশুরামকে প্রদান করেন ॥ ৪1৫1৬ ॥ 

ভূতপতি মহাদেব, তৃগুবংশভুষণ পরশুরাঁমকে সম্বোধন করিয়। 

কন্িলেন, মহাভাগ বস পরশুরাম! ভোমার প্রতি আমার পুভ্রা 

পেক্ষা স্সেবুদ্ধি আছে অতএব আইস, এই কৰচ গ্রহণ কর।1৭ ॥ 

বশুস রাম! টত্রলোকা বিজয় নাঁমক কবচের বিষয় বনিতেছি' শ্রবণ 

কর। ব্রক্মাণ্ডে ইহার তুল্য অদ্ভুত পদার্থ আর কিছুই নাই, ইছ' দ্বার! 
প্রীরুষ্ণকেও পরাজিত করিতে পারা যায় ॥ ৮ ॥ 

পূর্বে আমি একদিন গোলোকধামে রাধিকাশ্রমে উপস্থিত আছি, 
তক্ক বুসল ভগবাঁন শ্রী, তথায় ব্বন্দাৰন বনে রাসমগুলের মধ্যে 
আমাকে আহ্বান করিয়া এই কবচ প্রদান করিলেন 1৯ ॥ 

এই কবচ জাতি গুহ্য; এমন কি কতকগুলি মন্ত্র দ্বার ইহ] বিগ্রছবান্ 

হয় এবং যাবদীয় পবিত্র বস্ত হুইতেও ই! পবিত্র! ভোঁমার প্রতি 

আমার বিশেষ শ্েহ আছে বলিয়াই, ইছা তোমার নিকট ব্যক্ত 

করিতেছি ৪8 ১০ ॥ 



৩১শ অ গণপতিখণ্ডয়। ২৯৭ 

যদ্ধত্বা পঠনাদ্দেবী মুল প্ররৃতিরীশ্বরী। 
শুস্তং নিশুত্তং মহ্ষিং রক্তবীজং জঘানহ। ১১। 

যদ্ধ ত্বাহঞ্চ জগতাং সহঘর্তা সর্ব তত্ব বিহু । 

অবধ্যং ত্রিপুরং পুর্ব্বং দুরন্ত মবলীলয়া । ১২। 

দ্ধ স্থা পঠনাদ্ছ,ক্ষাসসৃজে সৃষ্ঠি মুত্তমাং। 
যদ্ধ্ত্বা ভগবান, শেষো বিধততে বিশ্বমেবচ | ১৩। 

দ্ধ স্ব কুর্মরাজশ্চ শেষং ধত্তেখ্বলীলয়া। 

যন্ধ ত্বা ভগবান বায়ু কিশ্বাধারো বিভূঃ স্বয়ং | ১৪। 
যদ্ধত্বা বরুণঃ জিদ্ধঃ কুবেরশ্চ ধনেশ্বরঃ | 
যদ্ধ বা পঠনাদিজ্রো দেবানীমধিপঃ স্বয়ং ॥ ১৫। 

যদ্ধত্বা ভাতি ভূবনে তেজোরাশিঃ শ্বয়ং রবিঃ। 

এই উত্রলোক্য বিজয় কব্চ ধারণ ও পাঠ করিয়া মূল প্রকৃতি 

ছর্ণ। দেবী অবলীলাক্রমে মহান্ুর শুত্ত। নিশুত্ত ও রক্তবিজকে নিধন | 

করিয়াছেন | ১১॥ 

যে কবচ প্রভাবে আমি জগতের সংহর্তা ও সর্মতত্ত বেত হুইয়াছি 

এবং অনায়।সে ত্রিলে।কের অবধ্য ছুরন্ত অনুর প্রিপ্লুরকে শরানলে 

ভল্মমাৎ করিয়াছিঃ॥ ১২ 1 

যে কবচ ধারণ ও যাহার পঠনে কমলযোনি ব্রন্ম অতি চমৎকারিণী 

্থহ্ির বিস্তার করিয়াছেন এবং যাহার প্রভাবে ভগবান অনস্তদেব এই 

বিশ্ব সংসার ধারণ করিতেছেন ॥ ১৩॥ 

আবার যাহার প্রভাবে কুর্দরাজ ব্রদ্ষণুধারী অনন্ত দেবকে 

অনায়াসে পৃষ্ঠে বন করিতেছেন যাঁহা'র মহিমায় বিভু বাসু ব্ৰয় 

জগং এাণ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৪॥ 

যাঁছা ধারণে বকণদেৰ সিদ্ধিদীতা ও কুবের ধনেশ্বর হইয়াছেন এবং 

যাছ! ধারণ ও: পঠনে| ইন্দ্র দেবগণের উপর আপগিপত্য বিস্তার করিয়া 

ইক্সত্ব করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ 

৩৮ 



২৯৮ শষ বৈবর্তপুরাণম। ৩১শ অ 

যদ্ধ ত্বা পঠনাচ্চজ্ঞো। মহাবল পরাক্রষঃ ॥ ১৬ ॥ 
অগন্ত্যঃ সাগরাম সপ্ত যন্ধ বা! পঠনাৎ পপৌ। 
চকার তেজসা' পৃর্ণং দৈত্ুং বাতাপি সংভ্কং ॥ ১৭॥ 
যদ্ধত্বা পঠনাদ্দেবী সর্ববাধারা-বনুন্ধরা। 
যদ্ধত্বা পঠমাঙ পুত! গ্স। ভুবন পাঁবনী ॥ ১৮॥ 
যদ ত্বা' জগতাং সাক্ষী ধর্টোধর্ম ভূভাৎ বরঃ। 
সর্ব বিদ্যাধি দেবী সা যচ্চ ধৃত! সরস্বতী ॥ ১৯। 
যদ্ধ_ত্বা জগতাং লক্ষ্মীর ন্নদ্াত্রী পরাৎপরা । 
যদ্ধ ত্বা পঠনাদ্েদান্ সাবিত্রী প্রজ্ুসাব চ॥ ২০॥ 
বেদাশ্চ ধর্ন্ম বক্তারো যদ্ধত্বা পঠনাদ্ ভূগে! | 
বদ্ধ ত্বা পঠনাছুদ্ধন্তেজন্ী হুবাবাহনঃ 
সনশুকুমারে! ভগবান যদ্বত্ব! জ্ঞানিনাঁৎ বরঃ ॥ ২১।॥ 

স্পেস 

যাহার অনলম্বনে ভাঙ্কর প্রভামগুল বিস্তার করিয়া তেজেরাশিরূপে 

প্রতিভাত হুইতেছেন এবং যাহা ধারণ ও গঠনে ভগবান নিশানাথ 

মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥ 
যে কবচ ধারণ ৪ যাঁহার পঠনে কুস্তযোনি অগন্তয গণু,ষে জপ্ত সমুদ্র 

পাঁন এবং বাঁতাপি নামক দৈত্য অদ্ভুত পরাক্রমশালী হইয়াছে ॥ ১৭ | 

যাছাকে ধারণে ও যাহার পঠনে দেবী বসুন্ধরা অবলীলাক্রমে সক- 

লের আধার স্বরূপ ছইয়! সমস্ত বহন করিতেছেন, এবং দেবী গঙ্গ' 
স্বয়ং পুত হুইয়1 ভুবনদ্রয় পুত করিতেছেন & ১৮| 

যে কবচ প্রভাবে ধার্িকবর ধর্ম জগতের ধর্লনমাধর্দ্ের সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছেন, এবং দেবী সরস্বতী সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্ৰী হইয়। ত্রিজগতে 

বিখ্যাত ছুইয়াছেন ॥ ১৯॥ 

যে কৰচ ধারণ করিয়।৷ পরাৎ্পর! জগম্বাতা লক্ষী জগন্নিবাসী জন- 

গণের অনদ তরী হইয়াছেন, এবং যাঁছ। ধারণে ও গঠনে দেবী সাবিত্রী 

হইতে খক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব এই চতুর্বেদের সমুৎপত্তি হইয়াছে 



৩১শ অ গণপতিখণ্ডয়। ২৯৯ 

দাতব্যং কয ভত্তায় সাধবে 5 সহাছানে।.. .... 

শঠায় পর পিষ্যায়দৃত্বা মৃত্যু মবাপুয়াৎ ॥ ২২ & 
“উ্রিলোক্যবিজয়নস্যাস্য কবচগ্য প্রজাপতি: 818 

খাধিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেষে রামেশর ম্বয়ং ॥ ২৩.॥ ৭. 

ব্রিলোক্যবিজয় প্রাণ্ডো বিনিয়োগ? প্রবীর্তিভঃ| 
পরাশপরঞ্চ কবচৎ ত্রিযুলোকেধু দুল ভং ॥ ২৪॥ 
প্রণবো মে শিরঃ পাতু শ্রীরুষায় নমঃ সদা। 
সঙ্গ" পায়াঙ কপালং ক্লষ্গায় স্বাহেতি পথণাক্ষরঃ ॥ ২৫ 

কষ্চেতি পাত নেত্বে চ কুষ্ঝ স্বাছেতি তারকৎ। 

ব্রাক নম ইত্যেবং জলভাৎ পাতু মে সদা! ॥ ২৬॥ 

যাহার ধারণে ও পঠনে বেদ সকল ধর্ম বক্ত, রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, 
ও হব বাছুন পবিত্র কলেবর ধারণ করিয়া! স্বীয় তেজো রশি বিস্তার করি- 

যান, এবং ভগবান্ সনৎ্কুমার যাহ! ধারণ করিয়! জগতে জ্ঞানিগণের 

অগ্রগণা হইয়! বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০। ২১ ॥ 

যে মহাত্মা সাধু ব্যক্তির চিত্ত ক্ষেত্র কষ প্রেমে আদ্র হইয়াছে, 
ভাস্থাকেই এই ন্ত্রলোকা বিজয় কবচ প্রদান কর! কর্তব্য, নতুব! 
শঠ, ও পর শিষাকে প্রদান করিলে মমনের করাল করতলে নিপতিত 

হইতে হয় ॥ ২২॥ 

এই ট্ত্রলোকা বিজয় কবচের খবি প্রজাপতি, ছন্দ, গায়ত্রী, দেবত| 
্বয়ং রামের, এবং বিনিয়োগ টত্রলোক্য বিজয় প্রার্থি। এই কৰচ 
জাপেক্ষ। উতর বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহ! লাভ কর! অতি 

সুকঠিন |. ২৩। ২৪ ॥ 
ভগবন্ শ্রীক্লষ্ের চরণ পঙ্কজে সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত, এই কবচের, 

গ্রবব হইতে আমার মস্তক পরিরক্ষিত হউক! “ কৃষণায় স্বাছা” এই 

পর্চাক্ষর সতত আমার কপাল রক্ষা ককন। কঃ স্বান্1, এই তারক 

অর্থাৎ পরি্নীণ জনক মন্ত্র আমার নেতদ্বয় রক্ষা ককন। হ্রাঁয় নমঃ, 



৩০ ব্রহ্ম বৈবর্তপুয়াণম্ । ৩১শ 

গ গোবিন্দায় স্বাছেতি নানসিকাং পাঁতু সম্তং । 

গোপালায় নষে। খণ্ডে পাতু মে সর্ধবতঃ দদা ॥ ২৭ ॥ 
ও নমো গোপাক্গনেশায় কর্ণে। পাতু সদা মদ ৩ 
ও কুষ্ায় নমঃ শঙ্ব পাতু মেহধর যুগ্মকং ॥ ২৮॥ 

ও গোবিন্দায় ন্বাহ্েতি দন্তাবলিং তে সদাবতৃ। 

ও কুষণায় দত্তরন্াৎ দস্তোর্ঘাং ক্লীং সদাবতু ॥ ২৯॥ 

ও শ্রীরুধায় ঘ্বাছেতি জিহ্বিকাং পাতু মে সদা। 

রামেশ্বরায় স্বাহেতি তালুকং পাতু মে অদা॥ ৩০ ॥ 

রাধিকেশায় স্বাছেতি বং পাতু মদ। মম। 

নমো গোপাঙ্গনেশীয় বক্ষঃ পাতু সদা! মম ॥ ৩১ ॥ 

€ গোপেশায় ন্বাহেতি ক্ষন্ধং পাতু সদ। মম। 

নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা পৃষ্ঠৎ সদাবতু ॥ ৩২। 

এই মন্ত্র বলে আমার জলত। পরিরক্ষিত হউক 1 হ৫। হ৬ ॥ 

&" গৌধিন্দায় নমঃ) এই মন্ক্র আমার নানিক। রক্ষা! ককন | গৌোপাঁ- 

জায় নমঃ) এই মন্ত্র সতত আমার গগুদ্বয় রক্ষা ককন। ও" নমঃ গোপা- 

জনেশায়, এই মন্ত্র আমীর কর্ণদ্বয় রক্ষ। ককন। ও কৃষ্ণায় নমঃ, এই মন্ত্র 

নিরন্তর আমার অধর রক্ষ। ককন ॥ ২৭ ২৮ ॥ 

৪" গৌবিদ্দায় ম্বাহা, এই মন্ত্র বলে আমার দন্ত পংক্তি পরিরশ্ষিত 

হউক, ও' জী য় নমঃ এই মন্ঘ্ু আমার দন্ত রন্ধা এবং র্লীং মন্ত্র আমার 

দান্তের উর্ঘাতাগ রক্ষা ককন ॥ ২৯। 

ও জীরুষ্চায় ত্বাহা, এই মন্ত্র সর্ধদা আমার জিহ্ব। রক্ষা! কুন | 

রামেশ্বরায় ন্বাহা, এই মন্ত্র মতত আমার তালুদেশ রক্ষা কৰুন | 

প্লাথিকেশায় স্বাছা, এই মন্ত্রে সর্ধদ। আমার কণ্ঠ রক্ষা উক। গোপাছগ- 

পেশায় নমঃ, এই মন্ত্র হইতে সতত আমার বক্ষঃদ্ছল পরিরক্ষিত 

সহুউক ॥ ৩০ | ৩১ 

৪ গোপেশায় ম্বাছা, এই মন্ত্র নিরন্তর আমার স্গ্ধদেশ রক্ষা ককন। 



ও১শ অ গণগতিধওয়। ৩৯ ১ 

উদদরৎ পা যে নিত্যাৎ মুকুদ্দায় দম, সম 
ও ড্রৌং ব্লীং কৃষ্ায় ম্বাঙ্থেতি করে! গ সদা নম ॥৩৩। 

ও বিষবে নমো। বাহুযুগ্মং পাতু সদ! মম | 
ও ভ্রীৎ ভগবতে ন্বাহ' নখরং পাডু মে সদা ॥ ৩৪ & 
ও নমো নারায়ণায়েতি নখরন্ধ.ৎ সদাবতৃ। 
ও জ্রীং দ্রীং পদ্মনাভায় নাভিং পাতু সদা ময ॥ ৩৫) 
ও মর্বেশায় স্বাহেতি কঙ্কালং পাতু মে মদা। 
ও গোপীরমণায় স্বাহা মিতম্বং পাতু মে সদা ॥ ৩৬। 
ও” গোপীরমণনাথায় পাদ পাতু সদা মম। 
ও ভ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্বৎ সদদাবতু ॥ ৩৭। 
ও কেশবায় স্বাছেতি মম কেশান্ সদাবতু | 
নমঃ কষ্গায় স্বাহেতি ব্রহ্মরন্ধীৎ সদাবতু ॥ ৩৮ ॥ 

নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহ!, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষণ ককন। মুকুন্দায় 
নমঃ এই মন্ত্র আমার উদর রক্ষ। ককন। ওটদ্রৌং ক্লীং রষ্ণায় স্বাঁহা) এই 

মন আমার করদ্বয় ও পক্ন্্য় রক্ষা! ককন ॥ ৩২। ৩৩॥ 

গু" ৰিষবে নমঃ, এই মন্ত্র হইতে আমার বাহু যুগল পরিরশ্ষিত 

হুউক্। গু দ্রীং ভগবতে স্বাহা, এই মন্ত্র তত আমধর নখর সকল রক্ষা 
ককক। গু" নারায়ণাঁয় নম" এই মন্ত্র সর্বদা! আমার নখরন্ধ, রক্ষা ককক। 

ও জ্্রীং ক্রীং' পদ্মনাভায় নমঃ, এই মন্ত্র সতত আমার নাতিদেশ 

রক্ষ! ককন ॥৩৪। ৩৫॥ নি 

ও সর্কেশীয় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বদা আমার কন্কাল রক্ষা ককক। 

গ গোপীরমণায় স্বাছ!, এই মন্ত্র আমার নিতন্বদেশ রক্ষা ককক। ও 

গোপীরমণনাথায় স্থাহ, এই মন্ত্র, সতত আমার পাদদ্বয় রক্ষ। ককক। 

গ ক্ীং ভ।ং রিকেশায় ্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার দেহ শুভূতি 
অমস্ত রক্ষা কৰক ॥ ৩৬ ৩৭॥ 

ও* কেশবায় স্বাহাঞ্এই মন্ত্র সর্ধদ! আমার কেশ সকল রক্ষা ককন। 



৩০২ ্রক্ষ বৈবন্তুরাশম 1 ৩১শ' অ 

ও মাঁধবায় স্বাছেতি লোমানিখে লাক 1. 
ও দ্বীত শ্রী রলিকেশায় স্বাছা অর্ধ্বৎ সদাবতু-॥-৩৯ 1 
পরিপূর্ণ তমঃ কৃষণ॥ প্রাচ্চযাৎ যাৎ জর্ধদাবন্ধু ।:- 
স্যয়ং গোলোকনাথো মামাপ্নেষ্যাৎ দিশি রক্ত, 8৪০ ॥ 

পূর্ণব্রন্ম স্বরূপশ্চ দক্ষিণে মাৎ মদাবতু। 
নৈখ্াত্যাৎ পাতু মাং কৃষ্ঃ পশ্চিমে পাতুমণং হরিঃ 18১1 
গোবিনঃ পাতৃমাং শশ্বদ্বায়ব্যাৎ দিশি নিত্যশঃ। 
উত্তরে মাং সদ] পাতু রসিকানাৎ শিরোমণিঃ ॥ ৪২ ॥ 
এশান্যাৎ মাং সদ। পাতু বৃন্দাবন বিহার কু । 
বন্দাবনী প্রাণনাথঃ পাতু মামুর্ধদেশতঃ ॥ ৪৩ ॥ 
স দৈব মাধবঃ পাত বলিহারী মহাবলঃ। 
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নৃমিংহঃ পাতু মাহ সদা! ॥ 8৪ ॥ 
স্বপ্পে জাগরণে শশ্বৎ্ পাতু মাং মাধবঃ সদা 

সর্বান্তরাত্ম! নিলিণ্ডে! রক্ষমাৎ সর্বতো বিভুঃ ॥ ৪৫॥ 

নমঃ কৃষণায় স্বাহা।, এই মন্ধ্র তত আমার ব্রহ্ম রন্ধ, রক্ষ! ককক। ও মাঁধবায় 
ল্নাছ।ঃ এই মন্ত্র সতত আমার লোম সকল রক্ষা ককক। ও" ভ্রং শ্রীং 

রমিকেশায় স্বাহ।) এই মন্ধ্র সতত আমার মস্ত রক্ষা! ককক ॥ ৩৮ | ৩৯ ॥ 

পরিপৃর্ণভম কৃষ্ণ সর্বদ! আমার পুর্বদিক্ঃ স্বয়ং গোলোকনাথ আমার 

অগ্নিকোন্, পুর্ণত্রহ্ম আমার দক্ষিণদিক, কৃষ্ণ আমার নৈখতকোন্, হুরি 
প্রীমার পশ্চিমদিক্ গোবিন্দ আমার বামুকোন্, রমিকশিরোমণি আমার 

উত্তরদিক্, রুন্দাবনবিহ্ারী আমার ঈশানকোন্ এবং বন্দাবনী গ্রাণনাথ 

সভত আমার উর্ধাদেশ রক্ষা ককন ॥ ৪০1 ৪১। ৪২1৪৩ 
বলির দর্পচুর্ণকারী মছাবল পরাক্রান্ত মাধব সর্বদা! আমাকে রক্ষ? 

ককম। কি অপার জলরাশি, কি বিস্তীর্ণ ভুভাঁগ, কি অনন্ত আকাশ 

মণ্ডল, সর্ধতেই নৃসিংহছদেব আমাকে রক্ষ। ককনখী ৪৪ 



৩১শঅ গ্ণপতিধগুদ্থ।' ৩০৩গ 

ইতি তে কথিতং ব্য অর্ধ অঙ্ত্রোঘ বিএঁহং |. 

জৈলোক্যবিজয্ং মাম কবচং পরমান্ততং | ৪৬৭ 
মযাজ্রুতং কষ বক্ত1ৎ প্রবত্তাব্যং ন কম্যচিৎ। 

গুরুমভ্যর্্য বিধিবৎ কবচং ধাঁরয়ে ভূুষ218৭॥ 
কণ্ঠে বা দৃকষিণে বাহৌ৷ সোপি বি নাসংশয়ঃ | 
সচ ভক্তো। বসেদযজ লম্্মী বাণী বসে ততঃ ॥ ৪৮ ॥ 
যদিস্যাৎ লিদ্ধি কবচো জীবম্ম ভোববেড সঃ। 
নিশ্চিতং কোটি বর্ষাণাং পুজায়াঃ ফলমাপ্ু। য়া ॥ ৪৯ ॥ 
রাজস্থয় সহআণি বাজপেয় শভানিচ। 

অশ্বমেধাযুতান্যেব নরমেধাযুতীনি চ। ৫ৎ। 

মহাদানানিযান্যেব প্রীদক্ষিণ্যং ভুব স্তথা। * 

কি নিদ্রিতাবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, সকল অবস্থাতেই মাধব সর্বদ! 

আমাঁকে রক্ষা ককন। যিনি সকলের অন্তরাত্বা॥ যিনি কিছুতেই লিপ্ত 

নেন সেই দয়াময় বিভু সতত সর্মতোঁতাবে আমাকে রক্ষা! ককন ॥ ৪৫॥ 
বন! মন্ত্র সকল যাহার কলেবর, যাহা অপেক্ষা অন্তত পদার্থ 

আঁর দ্বিতীয় মাই; এই আমি তোমার নিকট, সেই সুগ্রনিদ্ধ ত্ৈলোক্য 

বিজয় নামক মঙ্ধ্রের কথা কীর্তন করিলাম ॥ ৪৬॥ 

ভগবান্ শ্রীক্ষ্ণের মুখৰিবর বিনির্গত এই সুধা আমার কর্ণ কুহুর 
অভিষিক্ত হইয়াছে, অনোর শ্রবণ বিবরে এ সুধানিষেক নিতান্ত নিষিদ্ধা। 

যেব্যক্তি যথা নিয়মে গুৰক পাদপদ্ম পুজ। করিয়া! কগ্ঠদেশে বা দক্ষিণ 

বাহুদধো এই অস্ুত কবচ ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিষুঃ তু 

লমাদরণীয় হুইয়। থাকেন । সেই পরম ভক্ত যথায় অবস্থান করে লোক- 

মাত]! লক্ষী ও জ্ঞান ম্বরূপ। বাণী তথায় বাস করিয়া থাকেন* কবচ সিদ্ধ 

হইতে পারিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্ম,স্ত হয়, এবং কোটিবর্ষ পৃজ1করিয়| 
যে ফল ল(ভ হয়, তাহার দেই ফল লাভ হুইয়া থাকে । ৪৭। ৪৮ । ৪৯ | 

সহত্র রাঁজন্ছয়। এক শত বাজপেয়। অযুত অশ্বমেধ, ও? দশ লহ 



৩০৪ বন্ধবৈবর্তপুরীণঘ্ | ৩১ অ 

বৈলোকাবিজয়সযাস্য কলা নাহন্তি যোঁড়শীং | ৫১। 
ব্রতোপৰাজ নিয়মং স্বাধ্যায়াধ্যয়মং ভপঃ৭. 
ম্নানঞ্চ সর্ব্ব তীর্ঘেধু নাস্যার্ন্তি কলামপি। ৫২। 
নিদ্ধিত্ব মমরত্বঞ্চ দাস্যত্ৎ শ্রীহরেরপি। 
যদ্দিস্যাৎ মিদ্ধি কবচঃ সর্বং প্রার্পমোতি নিশ্চিত | ৫৩। 
সভবেত সিদ্ধি কবচো দশ লক্ষং জপেতুযঃ। 

যো ভবে সিদ্ধি কবচ সর্ববজ্ঞঃ ম ভবেশু গ্রুবং 1৫৪ | 
ইং কবচ মজ্ঞাত্বা ভজেশ রু্ণং সুমন্দধীঃ। 

কোটিকপ্প প্রজ্গপ্তোপি ন মন্ত্রঃ মিদ্ধি দায়কঃ। ৫৫। 
গৃহীত্বা কবচং বস মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং কুরু। 
ত্রিঃ সপ্ত কুত্বো নিঃশঙ্কঃ সদানন্দোইবলীলয়]। ৫৬ 

নরমেধের অনুষ্ঠান ভুরি ভুরি মহ্নাদাঁন; এমন কি অখণ্ড মহীমগুল 
গরদক্ষিণ করিলেও ট্ত্রলোক্য বিজয় নামক কনচ ধারণের ষোড়শাংশের 

একাংশও ফললাভ করিতে পারে না। ৫০1৫১ ॥ 

সহত্স ব্রত, সুত্র উপবাস, সঙ্কত্র বেদাধায়ন, সত্ব তপ, সহত্র 

সহন্র তীর্থে স্নান, এ সমস্ত কিছুই টত্রলোকা বিজয় মন্ত্রের একাঁংশেরও 
তুলা হইতে পারে না ৫হ॥ | 

কি সিদ্ধি লাত কি অমরত্ব লাভ, কি ভগবান 'ীছরির দস লাভ, 

এক ইব্রলোকা বিজয় কৰচে সিদ্ধ হইতে পারিলে, এ সমস্তই লাভ হয়, 
ভ্হ'র আর সংশয় মাত্র নাই॥ ৫৩॥ 

যে বাক্কি দশ লক্ষবার এই ট্রলোক্য বিজয় কবচ, জপ করিতে পারে, 

সেই কবচ জিদ্ধ হয়, এবং নিদ্ধ কবচ হইলে, সর্বজ্ঞতা লাভ হয়, তাহার 
আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ * 

এই কবচ ন1 জানিয়। যে ছুর্ব-দ্ধি ত্রীরুষ্ের তজন। করে, কোটি কোটি 
কণ্প জপ করিলেও, মে বাক্তি সিদ্ধি লাঁভ করিতে সমর্থ হয় ন! ॥ ৫৫। 

অতএব ছে বস! এই কবচ গ্রহণ করিয়। নিঃশঙ্কচিত্তে মহানন্দে 



৩১ জ গণপতিখণ্ডহ? ৩৪০৫ 

রাল্যং দেয়ং শিয়ে। দেয়ৎ প্রাণ! দেয়ান্চ পুভ্রক | 

এবং ভূতঞ্চ কবচৎ নদেয়ং প্রাণ সঙ্কটে। ৫৭। 

ইতি জীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়গ নারদ স্বাদে গণপতি 
খণ্ডে কবচ প্রদানং নামৈকত্িংশোইধ্যায়ঃ। 

অবলীল। ক্রমে একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রেয়া কর, বরং রাজ্য 
দান করিতে পারা যায়, বরং মস্তক অগ্রসর করিয়! দেওয়। যায়, বরং প্রাণ 

পর্ধান্ত সমর্পণ কর! যায়, তথাপি সঙ্কটে, এমন কি জীবন সঙ্কটে এই 
অদ্ভুত কবচ কাহাকে৪ দিতে পার! যায় নাঁ॥ ৫৬ 07৫৭ । 

ইতি জীব্রক্গ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

কবচ দান নাম এক ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 

৩৯ 



৩৯৬ দ্ধ বৈবর্ভপুর়াগষ। ৩২শ। অ 

ভিটা ভর 24 45 € 

0 ভৃপ্ুরুবাচ।. 
ংপ্রাপ্তৎ কবচং নাথ শঙ্বৎ সর্ব্বাজ রক্ষণং। 

সুখদংৎ মোক্ষদং মারং শক্র সংহার কারণং | ১। 

অধুন। ভগবন্মান্ত্রং স্তোত্রং গুজ। বিধিং প্রভো]। 

দেছি মহ্যমনাথায় শরণাগত পালক। ২। 
মহাদেব উবাচ। 

ও ভ্ীং নমঃ শ্রিকষ্ণায় পরিপুর্ণতমায় চ। 

স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ ভজ গোপীশ্বরৎ বিভূং | ৩। 
মন্ত্রেধু মন্ত্র রাজৌয়ং মহান্ সপ্তদশাক্ষরঃ | 

নিদ্ধোয়ং পঞ্চলক্ষেণ জপেন মুনি পুঙ্গব। 
তদ্দশাংশঞ্চ হবনং তর্দশাংশাভি ষেচনৎ। 

তর্পণৎ তদ্দশাংশঞ্চ তদ্দশাংশঞ্চ ভোজনং । 
সুবর্ণানাঞ্চ শতকং পুরশ্চরণ দক্ষিণা। ৪। 

ভূগুড বংশোস্তব পরশুরাম কহিলেন, নাথ! যে কবচে সর্ব শরীর 

সংরক্ষিত হয়, যাছাতে জুখ ্বচ্ছন্দ ও মোক্ষ পদ প্রদান করে, যে কবজ 

শত্র সংহারের একমাত্র কারণ, সেই সারভূত ত্রৈলোক্য বিজয় কবচ প্রাপ্ত 

গ্রইলাম, এক্ষণে, ছে শরণ'গত প্রতিপালক! হে ভগবন্ | হে প্রভে!! 

আমি নিরাশ্রয়। আমাকে মন্ত্র, স্তোত্র ও পৃজ। প্রকরণ প্রদান করিয়! 

কুতার্থ ককন ॥১। ২ ॥ 

ম্ছাদেব কহিলেন, বশুস ! ও" শ্রীং নমঃ শ্রীকষ্ণায় পরিপূর্ণভিমায় 
স্বাছ!, এই সর্বোতকুষ্ট সপ্ত দশাক্ষর মহ্থান্ মন্ত্ররাজ দ্বারা বিভু গোপী- 

শ্বরের আরাধনা! কর | হেমুনিবর। এই মন্ত্র পর্থঃলক্ষষ বার জপ করিলে 
নন্্র সিদ্ধি লাভ হয়। এই পঞ্চলক্ষ জপের দশাংশ ছোঁম, তাক্থার দশাংশ 

চিট:১.:6...... ০৬ পি .১:... 



০২মগ আ ধপপন্থিখপ্য। ৩০৭ 

মন্ত্র সিদ্ধন্য. পুচ রিক্সা করতঙগৎ সু্নব- 
শত পাতুৎ জমুদ্রাংস্চ বিশ্বাং যংহার্ক মীন্বযঃ1 
পাঞ্চভৌতিক-দ্দেেস বৈকুণ্ঠং গন্তমীশ্বরঃ। ৫1... 
তন্ত সংস্পর্শ মাত্রেণ পদপন্ধজ রেগুন?। 
পুতানি সর্ধভীর্থানি সদ্যঃ পৃতা বলুন্ধর!। ৬। 
ধ্যান সামবেদোক্তৎ শৃণু মন্ম.খতো মুনে। 
সর্বেশ্বরহ্চ কৃষ্ণস্য ভক্তি মুক্তি প্রদায়ি চ। ৭। 
নবীন জলদ শ্যামং নীলেন্ধীবর লোচনং। 
শরশ পার্বণ চক্দ্রাজ্য মীধদ্ধাস্যং মনোৌহরহ,| ৮। 
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলা ধাম মনোহর । 
রত্ব সিংহাসনস্থং তং রত ভূষণ ভূষিতং | ৯। 

অভিষেচন, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ ব্রাহ্ষণ ভে।জন সম্পা- 

দন করিয়া! শত সুবর্ণ দক্ষিণ! দান করিলে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয় ॥ ৩। ৪॥ 
7 ছেমুনিবর ! যে ব্যক্তি এইরূপ পুরশ্চরণ করিয়া! মন্ত্র [দ্ধ হন, 
তিনি সমন্ত বিশ্ব করতল গত করিতে, সপ্ত সমুদ্র পান করিতে, বিশ্ব 

সংসার সংহার করিতে এবং এই পাঞ্চ শেধতিক দেসহুমাত্র অবলম্বন 
করিয়া অনায়াসে বৈকুগ্ধামে গমন করিতে পারেন ॥ ৫ ॥ 

তাহার চরণ পঙ্কজের রেণুমাত্র সংস্পর্শে সমস্ত তীর্থ পবিত্র এবং দেবী 
বনগুন্ধর। পুভ হন ।মুনিবর ! এক্ষণে আমার মুখবিবর বিনির্গতি, ভক্তি 

ও মুক্তি দায়ক সর্কেশ্বর ভগবান্ শ্রীরূষ্ধের সামবেদোক্ত ধ্যানের বিষগ্ 

শ্রবণ করিয়! শ্রবণ সুগল পরিতৃপ্ত কর ॥৬1৭॥ 
যশস্থার শরীর কান্তি নব জলধরের ন্যায় শামবর্ণ, বাহার লোচন নীল 

পদে ন্যায় ল্বচ্ছ,ধছার মনোহর ঈবৎ স্থাস্যযুক্ত আম্বদেশ শারদীয় 
পুর্ণ চক্রের ন্যায় শো ভমান, যাহার মনোহর শরীরের সৌন্দর্য্য দর্শনে 
রোধ হয় যেন কোটি কন্দর্প একাধারে বিরাজ করিতেছে, যিনি রত 
দিংস্থাসনের উপর আমীন রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ রত ভুষণে বিভু- 



৩৭৮ ব্রঙ্ষ বৈধন্পুয়াণম্ । ৩২ জ। 

চন্দনোক্ষিত বার্ধ্ধাক্ষৎস্পীভাত্র ধাং ঘং।1 . 

বীক্ষমানঞ্চ গে'পীভিঃ অঙ্সিভাভিষ্চ বন্ততং1১*। 
প্রকুল্প বালতীঘাল। বনমালা বিভৃষিতং | 
দধতংকুন্দ পুষ্পাঢ্যাৎ চড়াং চজ্্রক চর্টচিভাৎ। ১১৭ 
প্রেক্ষাৎ ক্ষিপন্তীৎ নভশ্চজ্জ তারাম্বিতস্য চ। 

রত ভূষণ সর্বাজং রাধা বক্ষ:স্যুল শ্িতং | ১২। 
সিদ্ধেক্রেশ্চ মুনীকৈশ্চ দেবেজ্দৈঃ পরিষেবিতং | 
্রহ্ম বিষ্ণ মহেশৈশ্চ জ্তিভিন্চ স্তুতৎ ভর্জে। ১৩। 

ধ্যানেনানেন তহ ধ্যাত চোৌপচারাশি যোৌড়শ। 

দত্ত! ভক্ত্যা চ সংপুজ্য সর্বজ্ঞ ত্বং লভেছ্ পুনান। ১৪। 

আদ্যং পাদ্যমীসনঞ্চ বসনং ভূষণৎ তথ 

গামর্থ্যৎ মধুপকঞ্চ যজ্ঞনুত মনুতৃমৎ | ১৫। 
ধ্প দীপোচ নৈবেদ্যৎ পুনরাঁচমনীয়কং | 

সা স্পা শশী ীশিশাপশা াাশিশিশী শান পাপী স্পট পা শাশাািীশেট্পোশপা পিপল আপদ পাস শত তাপে শাপলা শিপ 

শি সে প্পসপোপপাশশিসিা 

বিত, ধাহ্ছ।র সর্ঝ শরীর চন্দন রসে অভিষিক্ত, সহসা মুখী গোগীগণ 

বাহার বদন সুধাঁকর নিরাক্ষণ করিতেছে ॥ ৮॥৯ ৪১০ ॥ 

যাহার কলেবর এফুল্ল মালতীমাল! ও অন্যান্য বনমাঁলায় বিভুষিত, 

যিনি চত্্রক বিরাজিত কুন্দ পুজ্প শোভিত চুড়। মস্তকে ধারণ করিতেছেন 

বোধ হইতেছে যেন শশধর তারকাবলিপরিমগ্ডিত নভোমগুলের শোভ। 

বিস্তার করিতেছে । যশহ্থার সর্বাঙ্গ বিবিধ রত্ব ভূষণে বিদ্ভৃমিত, রাধিকার 
বক্ষঃস্থল যাছার তঠেরণ স্থান, লিক্বেজ্র, মুনীজ্ঞ ৪ দেবেজ্্রগণ যাহছাকে 

সেবা করিতেছেন এবং ব্রহ্ম, বিষ ও মহেশ্বর বেদগান করিয়। যার 
স্তব পাঠ করেন, সেই পুর্ণতম দেব শ্রীরুষ্ণকে ভক্রন। করি | ১১। ১২1৯৩ 

দগনীবগণ এই ধ্যান পাঠ করিয়। ভক্তি পূর্বক ঘোড়শোপচারে 
শীকঞ্চকে পৃজ। করিলে সর্ধজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, ষোড়শোপচারে 

পৃ করিতে ছইলে প্রথমতঃ পাঁদা, তংপরে আলন, তত্পরে বসন, 

তৎপরে ভূষণ, তৎপরে পৃথী, তৎথপরে অধা, তৎপরে মধুপর্ক ত€গরে 



শখ গণগন্িধিতায |. ৩০৯ 

নান। প্রকার পুঙ্গহা ভা লক স্গুযাজিন্তহপা ১৬৭. 
চন্দনাগুর বাহ, কিন জপ মজে ছরৎ |: ৩১০" 

ভক্জ্য। ভগবন্ধে দেয় মালা পুষ্পাগলি জয়ং 11১৭1 

তন্তঃ হড়জং ভাংপূ্জর পম্ঠা্ সংপুঁজয়েমসগং | ::।; 

|্রীদামানহ গু্দপমানৎ বঙ্ছুদণমান মেবচ1 ১৮: 
'হরিভাঙ্গুং চজ্ভাঙুৎ কুর্যটভানুং লু ভাজুকই |... 
পার্ধদ প্রবরাম্ সপ্ত পুজয়েস্তক্তি ভাবতঃ| ১৯ 
গোপীশ্বরীং রাখিকাঞ্চ মুল প্রকৃতি মীশ্বরীৎ। 
কষ্শক্তিং কষ পুজ্যাং পুজয়েন্কি পুর্বকং। ২০। 
গোপ গোপীগণং শান্তং মাং ব্রহ্ধাণঞ্চ পার্ধতীং। 
লন্্মীং সরস্বতীৎ পৃথীং সর্ব দেবং নবগ্রহং | ২৯। 
দেবষট্ুকং সমভ্যঙ্চ্য পুনঃ পঞ্চোপচারতঃ। 

,. পশ্চা্দেবং ক্রমেণৈব অকৃষং পুজয়েত সুতীঃ। ২২। 

উৎক যজ্জচ্ছত্র, তৎপরে ধূপ,দীপ,নৈবেদ্য ও প্ুনরাচমনীয় এবং নান! - 

বিধ পুষ্প, স্ুবাসিত তাম্ব,ল, চন্দন, অগুকচন্দন, কম্ত,রী, মনোহর উৎকৃন্ট 
শযা।-প্রদান করিতে হুয়। তাহার পর ভক্তি পূর্বক ভগবান্ শ্রীরুধ্কে মাল। 

'শদান-করিয়। পুম্পাঞ্ুলি ত্রয় এদান কর কর্তব্য ॥ ১61 ১৫। ১৬1 ১৭ | 

' শু৭পরে বড়ক্গপূজ। সমাপন কাঁরয়। পারিষদগণকে পুজ। করিবে। 

'পারিষদগণের মধ্য জীদাম, জুদাম, বসুদাম। হরি ভানু, চক্দ্রভান্ুঃ সুর্য - 

তান্নু গ নুতানু এই সপ্তজনই প্রধান। অতএব তক্ভিপুর্বক এই সপ 

গর্টারিঘদের পৃজ! করিবে । ১৮। ১৯ ॥ 

ভাঙ্কার পর যিনি গোপিকাগণের মধ্য সর্ব গরধান।, যিনি মূল একুতি, 

যিনি-উরুষ্ের শক্তি স্বরূপ, যিনি শ্রীরুষ্ণেরও পুজা, টিবি সেই 

'অর্ধেশবরী রাধিকাকৈ পুদ্ধ। করিঘে 1 ২০। 

অনন্তর গোপগপ, গেীগ্রণ, আমি, ব্রচ্ম, পার্বতী, কী, অরম্থতী, 

পৃথিবী, এবং অন্যান্য নমন্ত দেবত1গ নবগ্রছ্ছের পৃজ। করিবে ৪২১৪ 



৩১০ ব্হ্ষ বৈবর্তপুরাণমূ। ৩২ অ 

গণেশ দিনেলধ.নক্িং বিষ শিব শিনাক1 * 
সমভ্যর্চ্য দেকবট্কমিষউদেরঞ পুজয়ে্ছ।২৯। , +.. 
গণেশ বিদ্বনাশায় ব্যাধিনাশায় জাক্করং | 7. 
আত্মনঃ:শুদ্ধতম বহ্চিং উরবিন্ং মুক্কি হেত্ডর? ২৪। 
জ্ঞানায় শঙ্করং দুর্গা পরসৈশ্ব্ধয হেত্ধৰে। 
সংপুজনে ফলমিদং বিপরীত মপুজনে। ২৫7 
ততঃ কৃত্ব। পরীহার মি্উদেবঞ্চ ভত্তিিতঃ। : 

স্তোত্রঞ্চ নামবেদোক্তৎ পণে্তক্র্যা চ তৎশৃখু 1 ২৬। 

মহাদেব উবাচ। 

পরং ব্রহ্ম পরংধাম পরং জ্যোতিঃ স্নাতনং | 

নিলি পরমাআ্মানং নমামি সর্ব্ব কারণং। ২৭। 

তাহার পর ধীমান জনগণ ছয় দেবকে পুজা করিয়৷ পরে যথাক্রমে 

পর্চে।পচারে আরাধাদেব শ্রীরুষ্ণকে পুজা করিবে । অর্থাৎ গণপতি, 

ভাম্কর, ভতাশন, বিঞু, শিৰ ও শিবানী এই ছয় দেবকে অঙ্গন করিয়া 

পরে অভীষদেবকে পুঁজ করিবে ॥ হ২। ২৩। 
বিশ্ব বিনাশনের নিমিত্ত গণপতি, ব্যাধি বিনাশনের নিমিত্ত ভাম্কর, 

গদ্ধি বিধানের নিমিত অগ্নি, চরমে মোক্ষপদ লাতের নিমিত্ত বিজু 

জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দেব শঙ্কর এবং অতুল এম্বর্) লাভের নিমিত্ত হুর্গ। 
এই ছয় দেৰতাকে পুজা করিলে এ সকল ফললাত হয়, আর ন1.করিলে 

উদ্থাব বিপরীত ফল লাত হুহয়। থাকে তাহার সন্দেহ নাই ॥ ২৪। ২৫৪ 

ত€পরে ভক্তি পূর্বক পরীহছছর করিবার পর. সামবেদ [বছিত যে স্তৰ 

পাঠ করিতে হয়ঃ তাছ। কিতেছি তুমি অবহ্ধিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৬॥ 

মহাদেব কহিলেন, বস পরশুরাম! যিনি পরম বর্ষ, যিনি শ্রেষ্ঠ 

নিকেতন, যিনি পরম জ্যোতি যিনি নিভা, যিনি, নিলিপগত যিনি 

পরমাত্ব। এবং যিন সমস্ত জগতের কারণ সেই দয়াময়, ভীরু 

গ্রম দেবকে গ্রগান করি। ২৭॥ 



২্শ অ গণপতিখণ্যৃ। ৩১১ 

স্বলাঙ সথলতগৎ দৈব, গুদানাৎ চুষি পয়ং। 
সর্ধ দৃশা মধৃশা্চ স্বেক্ছাচারং নমাম্যহৎ | ২৮1 
সাকার নিরাকারৎ সঞ্ণৎ নিগু পং প্রভুং। 
সর্বাধারঞ্চ সর্ব ম্বেচ্ছায়ণং নমাম্যহং | ২৯। 
জভীব কমনীর়ঞ্চ রূপং নিরূপমৎ বিভূং। 
করাল রূপ মত্যস্তং বিভ্রতং প্রণমাম্যহং | ৩০। 
কর্মণ: কর্ম রূপং তং সাক্ষিণং সর্ব কর্ণ: | 
ফলঞ্চ ফলদাক্তারং সর্ব রূপং নমাম্যহং। ৩১। 

শ্রষ্টী পাতা চ সংহর্তা কলয়া মুর্তি ভেদতঃ। 
নান। মূর্তি কলাংশেন যঃ পুমাহ স্তৎ নমামযহ 1 ৩২। 
স্বয়ং প্রক্কতি রূপশ্চ মায়ায়াৎশ্চ স্বয়ং পমান। 

ভয়োঃ পরং স্বয়ং শশ্বত তং নমামি পরাত্পরহ। ৩5। 

- - -স্রিনি স্থ.ল হইতেও স্থল, পূক্রন হইতেও পরম যিনি সর্বরৃশ্য হইয়1ও 
অদৃশা সেই স্বেচ্ছামর় পরম দেবকে প্রণাম করি।২৮। 

যিনি সাকার ও নিরাকার খিনি সপ্তণ ৪ নিগুণ যিনি সমস্ত 

বিশ্বের আধার খিনি সমস্ত বিশ্ব প্রূপ সেই দ্যেচ্ছাময় বিভুকে 
প্রণাম ' করি । হ১। 

যিনি অতীৰ কমমীয় রূপ ধারণ করেন) ধাছার উপমার আধার নাই 
বিমি অতি ভীষণ করাল মূর্তি ধারণ করেন সেই বিভুকে প্রণাম বরি ।৩৩। 

ধিনি' কর্্দরূপী, যিনি সমস্ত কর্মের সাক্ষী, যিশি খ্বয়ং সমস্ত কর্শের 

ফল আবাম যিনি সমস্ত গর্বের ফলদাত1 অর্থাৎ যিনি সর্দাযয় সেই 
পর দেব ছ্রিকে শুণান করি ॥ ৩৯ ৪ | 

যিনি দ্বীয় অংশ পৃথক করিয়া, মূর্ভিভেদে কখন জগৎ্রা্টা, কখন 
ভগঠওর পাভা অর্থা পালক, কখন সংস্র্ত। অর্থাৎ নাশক ইতেছেন, 

যিনি ত্তিন্ন ভিন্ন অংশে বিবিধ মুর্তি ধারণ করিতেছেন, সেই শ্বেচ্ছানয় 

দেবকে প্রণাম করি ॥ ৩২৪ সি 

১৪৪০৮.৬৪:১২,8.../588 



৩১২ বর্গ বৈধর্ধগুরাছ ও২ল্খ.অ 

স্ত্রী গুং নপুংনকৎ রূপৎ জে বিভর্থি ক মায়া 1.1: . 
স্বয়ং মায় স্ব়ং অংরী. যো দেকব্যং জব ৭ ৩৪1 
তারণং র্ধদুঃধানাং লর্বকায়ণ কারপৎ খবঃ ::1০ 7. 
ধারণ বর্বধিশ্বাঘাং সর্ববীজং নমাগিযং 1" ৩৫1 

তেজস্থিনাৎ রবিধোহি সর্বজাতিযু অ্রান্মীশ£| 
নক্ষরাপা্চ যশ্চজ্ ভ্ভং নমামি জগ গ্রভৃং ॥ ৩৬ ॥' 
রুদ্রাণাং বৈধঞবানাঞ জ্ঞানিনাৎ যো হি শন্বরেঃ |, 
নাগ্বানাৎ যো.-ছি শেষশ্চ তৎ নমামি জঙ্গী পন্তিং1-৩৭ ॥ 

প্রজাপতীনাং যে। ব্রহ্মা! সিদ্ধানাৎ কপিল স্বয়ং । 
সনতকুমারো মুনিধু ভং নমামি জনঙগুয়াং 1 ৬৮ | 

__ যিনি কখন গ্রকূতি রপ আবার কখন যারা প্রভাব -পুকব 'রূগ ধারণ 

করিতেছেন, আবার যিনি সেই গ্রক্কৃতি পুকধ. হইতে আভীত "পদার্থ, 

সেই পরাৎপর দয়াময় সনাতন হরিকে প্রণাম করি ॥ ৩৩ ৃ্ 

যিনি স্বীয় মাঁয়াবলে কখন স্ত্রী, কখন পুকষ+ কখন নপ্ুুংসক মূর্তি_ 
ধরণ করিতেছেন, যিনি ম্বয়ং মায়াময় ছইয়ও মায়াবী দেব বলিয়! 

বিখ্যাত হন সেই মায়াষয় দেবকে প্রণাম করি ॥ ৩৪ ॥ 

যিনি সমস্ত লোকের অর্ধ প্রকার ছুঃখের তারণ কর্তা, যিনি অর্ক 

প্রকার জন্ম পদার্থেরও কারণ, যিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ চনিরহাছিন। লই 

অর্ধববীজ স্বরূপ দেব ছরিকে প্রণাম করি ॥৩৫৪॥ 

যিনি তেজং পদ্দার্থ মধো হূর্যযমণ্ডল, যিনি সমস্ত জাতি নখে ব্রাঙ্মাণ, 

মিনি নক্ষা্রমণ্ডল যধ্যে চত্দ্রমগ্ডল, সেই জগৎগএ্রভু দেবকে প্রণাম বারি ৩৩1 

যিনি একাদশ করের মধো বৈষষ গণের ধধ্যে ও আমিগণের মধ্যে 

শঙ্কর, যিনি নাগগণের মধো অনন্ত দেব, সেই দেব জগৎ পক্চিকে 

প্রণাম করি ॥ ৩৭ | ”* 

যিনি হন্ষণদি প্রজাপতিগণের বধো ব্রস্মা!। বিদি, পির মাঙ্যে 

গ্বয়ং কপিল দেব, যিনি মুনিগপের- বধ সমৎকুদার, সেই 'জশাহগুক 

প্েব ছরিকে প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥ 



৩২ গগপক্তিখউর্থ ৩১৩ 

দেবানাং যো ছি. ঘিষ্বনচ খা 
বায়ু বো মুখ যে মামধেরু চ 'বৈষজবঃ 17 
মারীণাং শতরপ্ঠি বুরূপখ নমাম্যছং 1'৩৯ ॥ 
ধাতৃনাং ঘো সস্তষ্ঠ' বাঁলানাৎ মার্ শীর্ষকঃ। . 
একাদশী তিথ্বীনাঞ্চ নমামি সর্ধ্ রূপিশং & ৪* ॥ 
মাগরঃ সরিতাৎ যম্চ পর্বতানাং হিমালয় | 
বন্গুন্ধার সহ্ষগুণাং তং সর্ব প্রণমাম্যহং ॥ ৪১ ॥ 
পত্রাণাঁং তৃলসী পত্রং দারু রূপেধু চন্দনং | 
রুক্ষাণাঁৎ কণ্পরৃক্ষো। য স্তং নমামি জগশ্পতি ॥ ৪২ ॥ 
পুষ্পাণাং পারিজাতশ্চ শন্যানাং ধান্যমেবচ । 

অমৃত ভক্ষ্য বস্তণাৎ নানারূপং নমাম্যহং ॥ ৪৩ ॥ 

এঁরাবতো গজেন্দ্রীণাৎ বৈনভেয়শ্চ পক্ষিণাঁং। 
কামধেনুশ্চ ধেনুনাং সর্বপূপৎ নমাম্যহৎ ॥ ৪৪ ॥ 

পপ সপ পপ 
০৬০০ 

যিনি দেবগণের মধ্যে বিষণ যিনি দেবীগণের মধ্যে প্রকৃতি, ষিনি 

চতুর্দশ মনত মধ্যে ন্বায়ন্তব মনু, যিনি মানবগণ মধ্যে বৈষ্ণব, যিনি নারী- 
গণের মধ্যে শতরূপা সেই বহুরূপী দেব কুষ্ণজকে প্রথাম করি ॥ ৩৯ ॥ 

যিনি খতুগণ মধো প্রধান খতু বসন্ত, যিনি দ্বাদশ মাস মধ্যে মার্ঁ- 

শীর্ষ, যিনি তিথি মধ্যে একাদশী, সেই জর্বরূপী দেবকে প্রণাম করি 18০। 

ঘিনি সরিৎ মধ্যে সাগর, যিনি পর্বত মধ্যে হিমালয়, যিনি সিষুঃ 

মো সর্ব নস্থ। মেদিনী, সেই অর্ধময় পরম দেব হরিকে প্রণাম করি 1 ৪১1 

যিনি পতত্রর মধ্ো তুলসী পত্র, যিনি কাঁষ্ঠের মধো চন্দন কাষ্ঠ, যিনি 
বক্ষ গণের মধ্যে কণ্পর্ক্ষঃ সেই জগত্পতি হরিকে এপণাম করি । ৪২ । 

যিনি পুষ্প সমুদয়ের মধো পারিজাঁত, যিনি সর্ধএকার শসা মধ্ো 

ধান্য, যিনি ভক্ষাবস্ত সমুদায়ের মধো অমৃত, সেই টিনিনিগারী পরম 
দেব দয়াময় ছরিকে প্রণাম করি । ৪৩। টি 

যিনি গজেজ্্রদিগের মধো এর।বত, যিনি পরঙ্ষিগণের মধ্যে বৈমতের, 
৪ ০ 



৩১৪ ক্ষ দৈরতগুরাধমূ। ত২গ জ 

তৈলসানাৎ উবর্ণধ ধর্নানাং 'ঘানামেধটাগ। '' 
যঃ কেশরী পণ্ূর্ণাঞ্চ বর রূপং মযাগ্যহং 18৫ 
বক্ষাণাঞ্চ ফুবেরে। যো গ্রহাণাঞ্ধ বৃহদ্পত্তি?। 
দিকৃপালানাং মহেজ্দরশ্চ তং নমামি পর ধরং 1 8৬ 

বেদ সঙ্ঘশ্চ শীন্্রাণাৎ পণ্ডিতানাং সরন্বতী | 
অক্ষরাগামকারো য তং প্রথানং নমাম্যহং ॥ ৪৭ ॥ 

ন্্রাণাৎ বিষ্যম্তষ্ তীর্থানাৎ জাছৰী শবরং। 
ইঞ্জিয়াণাং মনো যো হি সর্ব শ্রেষ্ঠং মমাষাহৎ ॥8৮॥ 
নুদর্শনগ্থণ শৃস্ত্রাণাৎ ব্যাধিনাৎ বৈষবোজ্বরঃ | 
তেজসাং ব্রহ্মকেজশ্চ বরেণ্যঞ্চ নমাম্যহং ॥ ৪৯ ॥ 

নিষেকশ্চ বলবতাং মনশ্চ শীঘ্র গামিমাং। 

যিনি ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, সেই সর্বময় প্রভুকে প্রণাম করি | 8৪ 

যিনি তৈজস পদার্থের মধো সুবর্ণ, যিনি যাঁবদীয় ধনের মধ্যো ধানা, 

যিনি বনাপশুদিগের মধ্যে কেশরী, সেই প্রধান র্ূপধারী দয়াময় হরিকে 

আমি বার বার ননন্কার করি । ৪&| 

যিনি যক্ষগণের মধ্যে কুবের, যিনি গ্রহগণের মধো ইছম্পতি, যিনি 

দিক পালগণের মধো মহেত্র সেই পরা্পর হরিকে প্রণাম করি। ৪১। 

, যিনি নানাবিধ শান্ত্রের মধ্য চতুর্কেদ, যিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে 

বাঁধীনী সরচ্গতী, যিনি বর্ণমীলার মধ্যে অকার, সেই শ্রেষ্ঠতম পরাঁৎ্পর 

পরম গেব হরিকে প্রণাম করি । ৪৭॥ 

যিনি মন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে বিজুন্ধ, যিলি তীর্থ সমুপায়ের মধ্যে ব্বয়ং 

ত্রিপথগামিনী পতিভপাবনী গঙ্গা, যিনি সমন্ত ইন্জ্িয়ের মধ্যে মন, 

সৈই-সর্কগরধান পরাৎ্পর দয়ীময় পরম দেব হরিকে প্রণাম করি। ৪৮। 

ঘিশ্গি শ্ সমুদায়ের মধ্যে দুদর্শন, যিনি ব্যািগণের মধ্যে বৈষ্ণব 

স্বর, যিনি তেজঃপদার্থের মধো ত্রঙ্ষতেজ, সেই বরেণ্য পর়ব্রঙ্গ গরাৎ- 

পর দয়ময় পরম দেব হুমিকে প্রণাম করি । ৪৯ | 



৩২ থণগাতিগঝায ক, . ৩১৫ ক: 

কালঃ কদয়তং বেছি তৎননামি বিলক্ষাণং- 8 ৫% ॥ 
ভ্ঞান দাত ভরণাঁধঃ সাক্ভৃরপন্চ বন্ধুযু। 

মিতেধু হররান্ত। বন্য সারং প্রণমাব্যহং 8৫১ ই. 

শিপ্পিনাৎ বিশ্বকর্দা। যঃ কাষদেবস্চ বূপিণাৎ 1. 
পতিত্রতা বঃ পদ্ধীনাং নষন্যং তং নযাম্যহৎ উ ৫২ % 
প্রিয়েযু পু রূপো! ফো। নৃথ রূপো নরেমু চ। 

শালগ্রামষ্ য্ত্রাণাৎ তং বিশিষ্ট নমাম্যহং & ৫৩ ॥ 
ধর্্মঃ কল্যাণ বীজানাং বেদানাং মামবেদকঃ1 
ধর্্মীণাৎ মত্য রূপে। যে! বিশিষ্টং তং নমাম্যহৎ ॥ ৫৪ ॥ 
জলে শৈত্য ত্বরূপে। যে গন্ধ বূপশ্চ ভূমিযু। 
শব রূপশ্চ পগনে তং প্রণম্যৎ নমাম্যহং ॥ ৫৫॥ 

গামী পদার্থের মধে মন ন্বরূপ এবং যিনি বিনাশ কারী পদার্থ সমুদায় 
মধ্যে কালম্বরূপ, সেই প্রধানতম পরম দেব হরিকে প্রপাম করি 1৫*। 

যিনি গুকগণের মধ্যে জ্ঞনদাতা, যিনি পরিবারগণের মধ্যে নণত। 
এবং মিত্রগণের মধ্যে জগ্মদাত1 পিতা মেই পরব্রহ্ম সারাৎসার পরম 

দেব দয়াময় হরিকে নমন্কার করি । ৫১। 

যিনি শিল্পিগণের মধ্যে বিশ্বকর্থ।ঃ যিনি রূপবান. পুকষদিগের মধ্ো 

কামদেব, যিনি পতীগণের মধ্যে পতিব্রতা, সেই লারাৎসার পরব্রঙ্গ 

নমন্য দেব দয়াময় ছরিকে ঈমন্থার করি | ৫২ । 

যিনি ত্রিয়তম পদার্থ মধো পুভ্র, যিনি নরলোকের মধো নরপতি, 

যিনি শিলা যন্ত্র মধো শাঁলগ্রাম শিলা, সেই হরিকে নমস্কার করি । ৫₹৩। 
যিনি কল্যাণ অর্থাৎ লুখের কাঁরণতভুত সমস্ত পদার্থ মধ্যে খন্দ, যিনি 

বেদ মধ্যে সাঁমধেদ১ যিনি ধর্থ মধ্যে সত্য স্বরূপ সেই বিশিষ্ট দেখ 
দয়াময় ছরিকে নমস্কার করি । ৫৪9 

যিনি জলের শৈত্য ভূমির গন্ধ ও আকাশে শব্দ স্বরূপ? সেই প্রথম 
দেব দেবশ্রেষ্ঠ ছরিকে প্রণাম করি । ৫৫1 



৬১৬ ্রদধৈব্গুয়াপয্ | ৬২ অ 

ভ্রতুমাং রাজগুয়ো- যো সারহী ছন্দ লীষঃ .. 
গন্বরর্বাণাং চির ধ শ্তহ গরিষ্ঠংনঘামাছং 19৫৬ | :. 
ক্ষীর খরূপো গব্যানাং পৰিষ্ঞাণাঞ্চ পাঁষকঃ। 
পুণ্যদানাঞ্চ য স্তোত্ং তৎমমামি-শুপ পাদ ৫৭) 
ভৃণানাৎ কুশরূপো। যো ব্যাখি রূপম্চ বৈরিণাঁং 
গুণানাং শান্ত পো যশ্চিত্র রূপং 'লয়ামযছৎ 1 ৫৮। 

তেজোরূপো জ্ঞান রূপঃ সর্ব বপশ্চ যো মহান । 
সর্বানির্বচনীয়ঞ্চ তং নমামি ন্বয়ং বিভূং॥ ৫৯॥ 
সর্বাধারেঘু যে বায়ু ধথাত্মানিত্যরূপিণাৎ 
আকাঁশোব্যাপকানাৎ যো ব্যাপক তং নমাম)হং ॥ ৬০ ॥ 
বেদ্ানির্ববচনীয়ং যন্ত্র স্তোতুৎ পণ্ডিতঃ ক্ষম£। 
যদনীর্ববচনীয়ঞ্চ কোবা তহ স্তোতু শীশ্বরঃ ॥ ৬১ ॥ 

যিনি যাবদীয় যজ্ঞ মধ্যে রাজন্য) সমন্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী এবং 

গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সেই গরীয়ান. দেব হরিকে এপাম করি8৬। 

যিনি যাবদীয় গব্যের মধ্যে ক্ষীর স্বরূপ, ঘিনি যাঁবদীয় পাবম দ্রেব্য 

মধ্যে পাঁবক, এবং পুণ্যদায়ক পদার্থ মধ্যে স্তে।ত্রঃ সেই শতদাত। সারাৎ- 

সার দেব হরিকে প্রণাম করি । ৫৭1 

যিনি সর্বপ্রকার তৃণের মধ্যে কুশ” যিনি শত্রগণের মধ্যে ব্যাধি, 

এবং গুঁগগ্রাম মধ্যে শান্তগুণ, সেই বিচিত্র রূপী দেব হরিফে এলাম | ৫৮ | 

ধিনি তেজঃম্বরূপ, যিনি জ্ঞানম্বরূগ, যিনি সর্বন্যরূপ, যিনি মহান - 

স্বরূপ, মেই বাঁক পথাতীত বিভূকে প্রণাম করি | ৫৯ | 

নর্খবর দেহস্থিত আত্ম।র ন্যায়, যিনি বামুরূপে সকল আধ।রেই বিদা- 

মন রছিয়াছেন, যিনি ব্যাপক পদার্থের মধ্যে আকাশন্মরূপ, নেই সর্ধঝ 
ব্যাপী পুকবকে আমি প্রণাম করি । ৬০। | 

চতুর্কেদ যণছার মাহাত্মা বর্ণন করিয়। শেষ করিকে, পারে মন, পত 
ব্যক্তির সেই বেদমত্র অধায়ন করিয়া কিরণে তাহার স্তব করিতে সমর্থ 



৩চ? 

বংজতী কা সর়ামাতী 1.1. 

তঞ্চ বাশ্বনঝোক্পারং' 'কোবিদ্বা সদ ৬২ ॥ 
শুদ্ধ তেজঃব্বরূপ্ ভতগ গ্রহ বিউী্ছৎনা: +. ১০ 

|অতীব'কমনীয়প্চ শ্যামরূপৎ' নমাম্যছৎ ৪৬৩1: ৮ 

কুল মুরলীবক্ত,ং কিশোরং সব্মিতং মরা 

'শর্বদেশাপাঙ্গনাভিশ্চ বীক্ষমাণহং নমাগ্যহং ॥ ৬৪: 

রাধয়। দণ্ত তান্ব লং ভূক্তবন্তৎ মনোহরৎ 1: ৮৮ 
তবু নিংহাসনস্থঞ্ তমীশং প্রণমাম্যহং 1:৬৫ ). 

রতু ভূষণ ভূষাট্যৎ সেবিতং শ্বেত চামরৈঃ 1 
পার্ধদ প্রবরৈ গোঁপ কুমারৈ স্তৎ নমাম্যহং ॥ ৬৬1 

হইবেন ? ফলতঃ যাহ! অনির্দচনীয়, কে সেই সারাৎসার পরব্রহ্ম দয়াময় 

হরির স্তব করিয়। শেষ করিবে ?1৬১। 

বেদচতুষটয় যাহার স্তব করিতে সমর্থ ন্ছে, লরগ্ৰতী ষশছার গুণগাথ।! 
কার্তন করিতে জড়ীভুত হন, নেই অবাগ্রনমসগোচর পদ্দার্থকে স্ব 

করিতে কোন্বিদ্বান পারদর্শী হইবেন ?। ৬২। 
যিনি শুদ্ধ তেজন্বর্ূপ, যিনি কেবল তক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ 

প্রকাশ।র৫থ বিগ্রহ্ন অর্থাৎ শরীর ধারণ করেন, সেই অভিকমনীয় শাম 

সুন্দর দয়াময় ছরিকে প্রণাম করি | ৬৩। 

যিনি দ্বভুজ, যিনি মুরলী বদন যিনি কিশোর অর্থাৎ বাল্য ও যেঠবন 
এই উত্তর সীমার সন্ধিন্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, গোপাজনাগণ নয়ন- 

চকোর দ্বার যখহার বদন সুধাকর পান করিতেছেন, €সই সর্বময় 

দেব ছরিকে প্রণাম করি ॥ ৬৪ ॥ 

আদ্যাগুরুতি রাধার অধরের তাম্বল যিনি ভোঁজন- করেম, ধাছার 

রূপ অতি মনোহর, যিনি সতত রত্তবমন্ন সিঃহাসঃন. আসীন খাকেন 

নেই ষর্বময় প্রভুকে গ্রগাম করি । ৬৫। রহ, 

যিনি বিবিধ রত্বডুষণে বিভুবিত হইলে পারিষদ প্রধান 'গৌপকুমার- 



৩১৯৮ বর্ম বৈষর্পুরগয | ৩২ অ 

বন্দাবনাপ্তিয়ে রয়ে রাসোলান সনুত্ুকং 1 

রাস মণ্ডল মধ্যক্থং নমাধি রসিকেন্বরং & ৬৭ & 
শত শৃজে মছাশৈলে গোলোকে রত্ব পর্বতে 
বিরজ। পুজিনে রম্যে প্রণমাহি বিছায়িণং ॥ ৬৮ ॥ 

পরিপূর্ণ ভমং শাস্তং রাধাকান্তং মরোহরং | 
স্বত্যং ব্রক্ম ব্বরূপঞ্চ নিত্যৎ কষওং নমামাহং ॥ ৬৯ ॥ 

শ্রীকফস্ত স্তোজ মিদং জিসন্ধাৎ যঃ পঠেনুকঃ। 
ধর্মার্ঘথ কাম মোক্ষাণাৎ সাত! ভারে ভবে ॥ ৭ ॥ 
হরিদাস্যং হরে? ভক্তিং লভেৎ স্তোঘ গ্রসাদতঃ | 

ইহছলোকে জগ পূজ্যে বিষ তুল্য ভবেহ গ্রুবং ॥ ৭১ ॥ 

ধাণ শত চমর ত্বার। ধাহাকে বীজন করে, সেই তক্তবৎমল দয়াময় 

দেব কুষ্ণকে আমি প্রণাম করি । ৬৬। 

যিনি রমণীয় রদ্দাবন মধ্যে রাসক্রীড়া। করিতে একান্ত উৎসুক হুম, 

সেই রামমণ্ডল মধাবর্তা লমিকচুড়ামণি দেব দয়াময় রাঁধাকান্থকে 
লাাঙ্গে প্রণিপাত করি । ৬৭ । 

বিনি কখন রমণীয় মহ্থাশৈল শতশ্জে। কখন গোলোকে) কথন রত্ব- 

পর্বতে, কখন ব। বিরঞ্জ। নদীর পুলিনে বিছার করেন, দেই মান! স্থান 

বিছ্ারী দেব হরিকে সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করি । ৬৮। 

যাছ।র আপুর্ণভ! নাই, শান্তগুণ যাহার সর্বশরীরে নৃতা করিতেছে 
ধিশি. রাধার একান্ত কমণীয়, যাহার শরীরের সেখন্দর্ধ্য মানবমন অ।ক- 
বর করে, ব্রিনি বতাম্বজপ, ব্রক্ষ'্ঘবপ, মই শাশ্বত দেব দয়াময় শ্রীু্চকে 
প্রণাম করি | ৬৯। 

এই ভারতে ঘে ব্যক্তি ভক্ষিৎপুর্বক ত্রিকালীন নী সি 

প1ঠ করেন, তিনি অনায়াসে ধর্ম? অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বণোর 
ফল দাত! হইতে এবং শ্রীরঝ্ের এই স্তব প্রসাদে তিনি অভিচ্ল.ও 

ছরি4বঠ ও ছরিভক্তি লাভ করিতে পারেন) আর ইছলোকে বিষুর 



৩২শ গণুগ্্চিগয়)... ৩১৯ 

সর্ব সিদ্ধেস্বরঃ শাচাপাতে বাতি হর। পদং। 
তেজন। বশসা ভাতি যথ? সুর্ম্যো। মনহধীতলে ॥ ৭২॥ 
জীবন্ম,ভঃ কষ তত স্নেস্ধায় নংশয়ঃ। 
অরোগী গুণবান্ বিদ্বান গুজবান্ স্নান মা |. ॥ 
ঘড়ভিজ্ঞে! দশ বলো মনোয়াতি হটরেঃ পদঃ.1, ..: 

সর্ববজ্ঞঃ সর্বদ স্চৈব সদাতা। ষর্বব সুম্পদাং। 
কষ্পর্ক্ষ সৰঃ শশ্বস্তবেত কুষ প্রশ্লাদতঃ | ৭৪14 
ইত্যেবং কথিতং স্তো্ং তব বঙ্ষ গছ পুঙ্করং 1. 
তত্র কৃত! মন্ত্র সিদ্ধিং পশ্চাঙ প্রাঙ্গ।সি বাঞ্ছিতং | ৭৫। 

তিঃ সপ্ত কৃত্বে! নিভূপাৎ কুরু পৃথীং যথা সুখং। 
মমাশিষা মুনিশ্রেষ্ঠ গ্রীকষ্ণস্য প্রসাদতত | ৭৬। 

ইতি ভ্রীব্র্ষবৈবর্থে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে থণপতি 
খণ্ডে স্তব প্রদান নাম দ্বাত্িংশতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

খ)় জগৎ্পুজা হন, সন্দেছনাই | ভিনি সর্ধ গ্রকার সিদ্ধিদাতা ও 
শীম্তরসাস্পদ হুইয়াও চরমে শ্ীরুষ্জের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন । 

ভীঙ্ার তেজঃপ্রভা ও যশঃ গ্রভা গ্রভাকরের প্রভার ন্যায় দিগস্ত 
উদ্ভাসিত করে | ৭০। ৭১। ৭২। 

'লেই কৃ পরায়ণ বাতির ইহলোকে জীবম্য,ক্ত ছন, তাছার আর 
জন্দেছ নাই । তাহার দেছে রোগের নাম মীত্র থাকে না এতুযত তিনি 
সতত গুণবান, বিদ্বান, পুজ্ববানু ও ধনবাম্ হুইয়। থাকেন। ঘড়দর্শনে 
সাহার অভিজ্ঞতা জন্মে, তিনি দশের বল প্রাপ্ত ছন। তাহার মন 
হরি পাদপদ্মে বিলীন হয়। তিনি সর্বজ্ঞ, সকল অতীষদাত। ও অর্বা- 
সম্পদ দাতা হন; এমন কিশ্রীরুফ্ের প্রসাদ বলে ছিশি নিরন্তর কপ্প- 
বক্ষ তুলা হইর়। থাকেন । ৭৩। ৭৪। 

ছে বন! এই আমি স্তবের বৃত্তান্ত বিস্তারিত বর্ণন করিলাম । এক্ষণে 
তুমি পুক্ধরতীর্থে গমন কর। অথায় শিয়। সন্জ্র সিদ্ধি করিতে পারিলে 
সর্ঝ প্রকার অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে । ছে মুনিবর | তুমি আমার 
আশীর্ধাদে এবং ভগবাম্ শ্রীকৃষ্ণের অনু গ্রে, অবলীলাক্রমে এই পৃথিবী, 
এক বিংশতিবার রাজন শুনা কর ॥ ৭৫1৭৬ ॥ দ্বাত্বিংশ অধ্যায় সম্প্র্থ। 



৩২ দ্ধ বৈবর্তগুরা'ণম। ৩৩খ অ 

-' নভ্রয়জি”শোহ্ধ্যায়১1- 

নারায়ণ, উবাচ । 

শিবং প্রণম্য সভৃগু দুর্গাৎ কালীং মুদ্দাস্থিতঃ। 
গত্ব! পু্ষর ভীর্ঘধচ মন্ত্র সিদ্ধিঞ্চকার হ। ১। 
নম বভুব নিরাহারে মামং ভক্তি সমস্বিতঃ। 
ধ্যায়ন্ কু পদ্দাস্তোজং বাহু বুদ্ধিঞচকার সঃ। ২। 
দদর্শ চক্ষুরুম্মীল্য গগনং তেজসাবৃতং | 
দিশোদশদ্যো'তযন্তং সমাচ্ছন্র দিবাকরং | ৩। 

তেজোমগুল মধ্যস্থৃৎ রতুযানং দদর্শ হ। 
দদর্শ তত্র পুরুষ মতীব সুন্দর বরং । ৪। 
ঈষদ্ধাস্ত প্রসন্নীশ্যং ভক্ত নুগ্রহকারকৎ | 

মুর্ধ 1 গ্রণম্য দণ্ডবদ্বরং বব্রেত মীশ্বরং | ৫। 

নারায়ণ ক্িলেন, নারদ! ভৃগু কুলোস্ভব পরশুরাম সামন্দর্চিততি 

তগবান্ ভূতনাথ, দুর্গা ও কাঁলীকে প্রণাম করিয়! পুষ্কর তীর্থে গমন এবং 

তথায় মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিলেন ॥১॥ 

তিনি এঁকান্তিকমনে একম!।স কাল অনশনে থাকিয়। ভ্রীরুষ্েের পাঁদ- 

পদ্ম চিন্ত। করিতে করিতে বায়ুরোধ করিলেন। তৎপরে চক্ষু উন্্মী- 

লিত করিয়া দেখিলেন, গগনমগ্ডল এক অপূর্ব তেজোমগুলে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে, দশ দিক উদ্ভালিত হইয়াছে, এবং সূর্য মগডল সেই তেজ; 

প্রভাবে প্রতিহত্রপ্রত হহয়ছে ॥।২ৎ। ৩৫ র 

ততপরে দেখিলেনঃ মেই তেজোমগুলের মধ্যভাগে এক রত্ধু বিমান, 

বির/জ করিতেছে, এনং সেই বিমানে সর্ব।দ্র সুন্দর অতীব রমণীয় এক 

পুকম সমাসীন .রহ্িয়াছেন ॥ ৭ ॥ 
ডাকার বদনে ঈবৎ ান্য বিকাশ থাঁকাতে মুখমণ্ডল কেমন অনির্বাচ: 

নীয় -প্রসম্নভাব প্রকাশ করিতেছে । দেখিলেই বোধ হয় যেন, তক্ত- 



৩৩ অ গণপতিধত্তমৃ। ৩২১ 

তিঃ মণ্ত কত্ত মিড়ুপাৎ করিধ্যার্সি মহীতিভি ! 
পদার বিন্দে সুনুঢাৎ তাং ভলভি মনপায়িনীৎ। ৬1 
দাস্য দুদুল'ভং শঙ্বৎ তং পার্দাজে চ দেহি যে। 

কঃ স্তসমৈ বরং দত! ভ্ৈবান্তর খীয়ত। ৭। 
ভূগুঃ প্রণম্য ভবনং গাম ভঙ পরাত্পরৎ | 
সম্পন্দ দক্ষিণান্গঞ্চ পরং মন্গল স্ুচকৎ। ৮। 

বাগ প্রতীত জননং সুস্বপু্ধ দদর্শ হ। 
মনঃ প্রসন্নং স্ফীতঞ্চ তদ্বভূব দিবানিশং | 
সংভাব্য স্বজনং সর্ববং গৃহে তস্থে মুদান্থিতঃ ॥ ৯ ॥ 
স্বশিষ্যান্ পিতৃ শিষ্যাংশ্চ ভ্রাতৃবর্গীংস্চ সা | 
আনীয়ানীয় বিবিধান্ মন্ত্রাংশ্চ স চকীরহ ॥ ১০ 

দিগের এতি অন্ুপ্রহ্থ প্রকাশ করিবার নিমিতই সতত উন্থ,খ, রহিয়াছেন, 

ইহা দেখিয়াই অবনত মন্তকে দওবং এণাম করিয়! সেই জর্বাময় দেব 

শ্রীরুষ্ণের নিকট এই বর প্রীর্ঘন। করিলেন যে, ছে ভগবন্! আমি যেন 

একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করিতে পারি, যেন তোমার পাদ- 
পন্মে আমার অচল ভক্তি থাকে, যেন আমি নিরস্তুর তোমার চরণো- 

পান্তে সুছুল্পভ দাঁসত্ব লাভ করিতে পারি। তখন ভগবান্ স্রীরুষঃ 
ভীহাকে * তথাস্ত্ব " বলিয়া বর প্রদান পূর্বক তথায় অন্তপ্ধান 

করিলেন ॥ ৫1৬1 4॥ 

ভাহার পর ভার্গৰ মেই পরাশুপর পরমেশ্বরকে গ্রাম করিয়। স্ৰ 

ভবনে প্রতিগমন করিলেন গমনকালে মঙ্গল চক তাহার দক্ষিণা 

স্পন্দন হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥ 

ভিনি নিন্রিভাবন্থাঁয় অভীষফ ফলদাঁয়ক মুন্বপ্র অন্দর্শন করিতে 

লাগিলেন 1 তীাছার আনন্দের পরিসীম! রহিল ন।| নিরজ্তর ফাসছার 
মন ওষুল্ল হইতে লাগিল। ভিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট এসকল বৃত্তান্ত 
বিজ।পন করিয় মহানন্দে ল্ছঘভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ৯। 

৪১ 



৩২২ রন্ম বৈবর্তপুয়াণম। ৩৩ জ 

পৌর্বাপর্যযং হ্বদৃত্াস্তং তাদেবোক্কা শুভক্ষণে। 
তৈর়েব সার্ভং বলবান্ বভূব গমনোগ্ম,খঃ ॥ ১১ ॥ 
দদর্শ মলং রামঃ জুশ্রাব জয় সুচকং | 
বুভূবে মনসা সর্ব স্ব জয়ং বৈরি সংক্ষয়ং ॥ ১২ 
যাত্রা! কালে চ পুরতঃ সুশ্রাব সহম' মুনিঃ। 

'হুরি শব্দৎ সিংহ শব্দৎ ঘণ্টা দুন্দ্রভি বাদনং ॥ ১৩॥ 
অকাশবাণীং লজীতং জয়ন্তে ভবিতেতি চ।. 
নরেলিং তঞ্চ কলযাগং মেঘশবদং জয়াবহং ॥ ১৪ 

চকার যাত্রাং ভগবার আত্বৈবৎ বিবিধৎ শুভৎ। 
দদর্শ পুরতে বিপ্র বন্দি দৈবজ্ঞ তিক্ষুকান ॥ ১৫ 
জ্বল প্রদীপং বিভ্রস্তীং পতি পুক্রবতীৎ সতীৎ। 

পুরো দদর্শ স্মেরাস্তাং নানা ভূষণ ভূঘিতাৎ ॥ ১৬॥ 

তিনি স্বীয় শিষ্যগণ, পিতৃ শিষাগণ, ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণকে লইয়! 
নাঁন। প্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং তাছাদিগের নিকট পুর্ব 
পর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া! পরিশেষে শুতক্ষণে তাহাদিগের সঙ্িত 

রণ প্রয়াসে নমুদ্যত ছইলেন ॥ ১০ ১১। 

ভার্গব যাত্রাকালে জয় সুচক নান। বিধ সুলক্ষণ সদর্শন ৪ বিবিধ 

শব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়। মনো মধ্যে 

স্বীয় বিজয় ও শক্রর পরাজয় অবধারণ করিলেন ॥ ১২ ॥ 

মুনিবর ভৃগু, যাত্তাকালে সহস। লম্মখে অন্থের ছ্যো, দিংছের 

নিমাদ, ঘন্টাপ্স বাদ্য ও ছুন্দুতির ধনি, শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
* ভাব! তোঁসাঁর জয় হইবে” এই রূপ আকাশবাপী ও এই রূপ 

নঙগীত তাহার কর্ণ কুরে ওবিষট হইল, কল্যাণকর মেঘ লকল গর্জন 
করিয়া যেন হজিতঘ্বার1 তাহার জয়শহ্দ ঘোবণ। করিতে লাগিল ॥১৩।১৪৪ 

'' ভগবান ভার্গব এই সকল শুত লুচক শব শ্রবণ করিয়। সমরে প্রয়াণ 

করিলেন | দেখিলেন, সন্ম খে বিগ্রগণ, ঘন্দিগণ দৈধজ্ঞগণ ও ভিক্ষুক» 



৩৩শ অ গণপতিখওমী" . ৩২৩ 

। শবং শিবাং পুর্ণকৃস্তাং চাসগ নকুলগ্তথা'! -...:. 

 গচ্ছন্দদর্শ রামশ্চ যাজ! মজল সুচকং ॥ ১৭:77 
কষ্ধসারং গজং সিংছং তুরগং গণ্কং দ্বিপং1 .:৮. 
চমরীং রাজহংসঞ্চ চক্রবাকং শুকং পিকং ॥ ১৮ ॥ ' 
ময় রং খ্জীনং চৈব শঙ্থাচিল্লং চকোরকং | 
পারাবত বলাকাঞ্চ কারও চাতক চট ॥ ১৯ ॥ 

সৌদামিনীৎ শক্রচাপং সুর্য সুর্ধ্য সভা শুভাং। 
সদ্যোমাহসৎ সজীবঞ্চ মতস্যং শর্ছাং লুবর্ণকং ॥২০॥ 
মাঁণিক্যং রজতং মুক্তাৎ মণীক্দ্ঞ্চ প্রবালকং | 
দধি লাজং শুর্ুধান্যৎ শুরু পুষ্পঞ্ণ কুষ্ক, মহ ॥ ২১॥ 
পর্ণং পতাকাৎ ছত্রঞ্চ দর্পণং শ্বেত চামরং। 
ধেনুৎ বস প্রয়ুক্তাঞ্চ রথস্থৎ ভূমীপং তথা। ২২1 
দ্ুপ্ধ মাজ্যৎ তথ! পুগৎ অমৃত পায়যনস্তথা। 

শালগ্রামৎ পরফলং স্বন্তিকং শকরাং মধু ॥ ২৩॥ 

গণ উপস্থিত রহিয়াছে । বিবিধভূঘণে বিভুষিত পতি পুজ্রবতী সাধীগণ 
অতি প্রস্বলিত প্রদীপ সকল হস্তে করিয়া ছাঁন্য বদনে দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে | ১৫ ১৬ ৃ 

বাম ভাগে শব, শিবা, ুরণকুস্ত; চাস, (ন্যর্ণ চাতক পক্ষী বিশেষ ) নকুল 

প্রভৃতি ুভন্ুচক পদার্থ সকল বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণসার, নাতঙ্গ। লিং, 

তুরজ, গণ্ডক, দ্বিপ+ চমরী, রাজহংস, চক্রবাক, শুক, পিক, ময়,র। খগ্ীন, 
শঙ্খচিল, চকোর, পীরবত, বলীক।, কারগু, চাতক, ৪ চটক, প্রভৃতি প্রাণী 

সকল অবস্থান, করিতেছে ॥১৭।১৮। ১৯ 

সেখদ।মিনী, ইন্দধনু, পূর্ঘয, সুর্যযমণ্ডল, সদোমাংস, সজীব মণ্সা, 
শঙ্খ, ভুবর্ণ, মাণিকা, রজত, মুক্তা, প্রবাল, মণীন্্র, দধি, লাজ, শুরুধামা, 
শুরু পুষ্প, কুস্কম, পর্ণ, পতাকা, ছত্র, দর্পণ, শ্বেত চামর, লবৎসা। থেস্ু, 
রথারূঢ় রাজা দুগ্ধ, আজা। গুবাক, অমৃত, পাঁর়স শালগ্রাম। পক ফল, 



৩২৪ ব্রশ্মাখৈবর্তপুরাণম্ | ও৩শ জ 

'মার্জারঞ বৃযেজাখ মেধ পর্বত গুঘিকং | 
মেখাচ্ছন্রত্ত চ রবেরুদয়ং চজ্দ্বগুলৎ॥ ২৪1 

কম্ত রী ব্যজনং তোয্নং হরিভ্রাং তীর্থ মৃত্তিকাং । 
সিদ্ধার্থ, সর্ষপৎ দুর্বাৎ বিশ্র বালঞ্চ বালিকাং | ২৫। 
মৃগৎ বেশ্যাঞ্চ ভ্রমরৎ কপুরৎ পীত বাসসং। 
গোমুত্রং গে পুরীষ্চ খোধ্লিং গোপদান্কিতং ॥ ২৬॥ 
গোষ্ঠং গবাৎ বত্বরম্যাং গোশালাঁৎ গোরভিৎ শুভাং। 
ভূষণং দেব প্রতিমাৎ জ্বলদগ্রিৎ মহোশুসবং | ২৭। 

তাঁঅঞ্চ স্ফটিকং বৈদ্যৎ পিন্দুর মাল্য চন্দনং। ২৮। 
গন্ধঞ্চ হীরক রত দদর্শ দক্ষিণে শুভং | 
সুগন্ধি বায়োরাত্বাণং প্রাপ বিপ্রীশিষৎ গুভং | ২৯। 

ইত্যেবং মন্গলৎ জ্ঞাত প্রষষে স মুদাস্থিতঃ। 
অন্তং গতে দ্িনকরে নর্ঘমদাতীর সম্িধো । ৩০। 

সবস্তিক, শর্করা ও মধু প্রভৃতি মাজল্য দ্রবা সকল, তীছার নয়ন গোচর 
হইল & ২০ ২১।২২| হ৩॥ 

মার্জার, রৃষেজ্দর, মেষ, পার্বতীয় মৃষিক, মেঘ নির্মম, ক্ত নুর্মা, চজ্রমগ্ুল। 

কন্ত,রী, ব্যজন, তোঁয়, হরিদ্রা ভীর্থ মৃত্তিকা, সিদ্ধার্থ, সপ, দুর্ব, 

ব্রাহ্মণ বালক ও বালিক!, মৃশ, বেশা» ভ্রমর, কপূর, পীতবস্্র গোমৃত্র, 

গেময়। গেধুলি, গোপদচিন্তু, গোষ্ঠি, গোগমন পথ, রমণীয় গো! শালা, 

গে। শৃ্গার, ভূষণ, দেবএ্তিম।, এডবলিভ অনল ও মছোৎসব সকল 

সাহার নয়নপথে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪। ২৫।২৬।২৭॥ 

দক্ষিণ ভাঁগে তাত্র, ল্ফর্টিক, বৈদ্য, সিন্দ,র, মাঁল্য চন্দন গন্ধ হ্বীরক 
রত্ব প্রভৃতি শুভ স্চক বস্ত সকল সন্র্শন করিতে লাগিলেন, সুগন্ধি 
বায়ুর আস্রাণ ভাছার নাসারন্ধে, প্রবেশ করি তিনি বিএগণের শুভ্ত 

অ;শীর্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন ॥২৮। ২৯॥ 

তব এই দকল শুভ দর্শন মঙ্গল সুচক বিবেচনা করিয়া মহ 



৩৩শ অ গণপতিধর্ত! ৩২৫ 

তত্রাক্ষয় বটং দিব্যং দদর্ধ জুমনোহরহ |, ..:. .. 
অত্যুর্ধং বিশ্তু ত ষন্তি পুশ্যাম পদৎপ্পৎ (৩৯1 
পৌলন্ত্য তপসঃ স্থামং সুগন্ধি বায়ুনাস্িতং) :.... 
কার্তবীরধ্যার্নাভ্যা্ে তত্র তন্থেণগৈঃ.সহ । ৩২1: 

স্ব্বাপ পুষ্প শখ্যায়াৎ কিছ্বরৈঃ পরিসেবিস্তঃ | . 
নিদ্রাৎ যো পরিশ্রান্তঃ পরমানন্দ সংযুতঃ। ৩৩। 
নিশাতীতে চ জ ভৃগু শ্ার ্বপ্রুৎ দদর্শ হ। 
ন চিন্তিতৎ যন্মনসা বাু পিত্ত কফ বিন1। ৩৪। 

গজাশ্ব শৈল প্রাসাদ গে। বুক্ষ ফলিতেযুচ। 
আর মানমাত্মানং রুদ্ত্তং কমি ভক্ষিতং | ৩৫। 

আনন্দেগমন করিতে লাশিলেন। দিনমণি অন্ত শিখরে অধিরোছণ 

করিলে তিনি নর্মদ1 নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩*॥ 

তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন অভি মনোহর দিব্য অক্ষয় বট 

বিরাজ করিতেছে । এ অক্ষয় বট গগনমার্গ ভেদ করিয়া মস্তক উন্নত 

এবং চতুর্দিকে অতি দ্ুরদেশ পর্য্যন্ত শাখারূপ বাহু বিস্তার করিয়াছে! 

এই স্থান পরম পবিত্র পুণ্যাশ্রম বলিয়। প্রসিদ্ধ । পেংলস্তা এই স্থানে 

তথ্স্যাচরণ করিয়ীছিলেনঃ সুগন্ধি বায়ু হিল্লোলে এই স্থান সতত 

নুন্সিধী। তগবাঁন্ ভার্গব এই স্ছানে কার্তবীর্য্য অর্জনের আশ্রমের 

নিকট সগণে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩১। ৩২ ॥ 

পরশুরাম পথশ্রমে কাঁতর ছিলেন সুতরাং অন্ুচরগণ কর্তৃক পরি- 

সেবিত হুইয়। কুসুম শয্যায় শয়ন করত পরমানন্দে সুখে নিদ্রা যাইতে 

লাগিলেন & ৩৩॥ 

বাঁয়ু পিত্ত ও কফের আফ্রিকা হইলেই সকলে নগ্ন দর্শন করে $ কিন্ত 

তার্গবের ভাহার কিছুই ছিল না, তথাপি নিশার শেষে ৫য় সক বিষ- 

য়ের কিছুমাত্র পরিচিন্তা করেন নাই, সেই সকল আশ্চর্ধা বিষয়ের স্বপ্ন 

দ্বেখিতে লাখিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

শপ সি স্প্স 

এ রি 14908611488 ৯০ এ ০ দুখ টপ পাপ 



৩২৬ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণষ। ৩৩শ.অ 

আরুহমান মাস্বানং নেকারাং চন্দনোক্ষিতং | 
ধতবস্তং পৃ্পমালাং শোতিতং পীতবাসসা। ৩৬। 
বিণ্মুত্রোক্ষিত সর্বাজ্গং বশ! পৃ সমস্িভং। 
বীগাং বরা বাদয়স্ত মাতুনধ দদর্শ হ1 ৩৭। 
বিস্তীর্ণ পত্ম পত্রৈশ্চ স্ব দদর্শ সরিত্টে । 
দধ্যাজ্য মধু সংযুক্ত ভূক্তবন্তঞ্চ পায়সং। ৩৮। 
ভুক্তবন্তপ্ক তাম্বলং লভভ্তং ব্রাহ্ষর্ণাশিষং | 

ফল পুষ্প প্রদীপঞ্চ পশ্যস্তৎ স্বং দদর্শ হ। ৩৯। 
পরিপর ফল ক্ষীর মুহ্তান্বং শর্করাম্িতং। : 
স্স্তিকৎ ভূক্তবন্তং ব্ঘং দদর্শ চ পুনঃ পুনঃ| ৪*। 

জলৌকমা বৃশ্চিকেম মীনেন ভূজগে নচ। 
ভক্ষিতং ভীতমাআআানৎ পলা য়ন্তং দদর্শ নঃ| ৪১। 

যেন তিনি গজে, অর্থে, শৈলে, প্রাসাদে, রষে, বক্ষে, বা ফলবান 
বক্ষে আরোহণ করিয়। রোদন করিতেছেন এবং কূমিগণে তীর্থীকে 

ভক্ষণ করিতেছে । যেন চন্দন দগ্ধ কলেবর হুইয়! গলে পুম্পমালা ধারণ 

এবং পীতান্বর পরিধাঁম পূর্বক নেঁকায় আরোছুগ করিয়াছেন। যেন 
বিষ্ঠা মুত্র বসা ৪ পুষে সর্ব শরীর বিলেপিত হইয়াছে, আর তিনি 

উৎকৃষ্ট বীণ! বাঁদন করিতেছেন ॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭ 

যেন ভিনি বিস্তীর্ণ প্র পত্র আন্তুত করিয়! নদীতীরে দি ঘুত ও 
মধু সংযুক্ত পায়ম ভোজন করিতেছেন। যেন তিনি তোজনান্তে 
তাম্বল তক্ষগ করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণের! তাহাকে আশীর্বাদ করিতে- 

ছেন, যেন স্ত,পাঁকার ফল, র।শীরুত পুত্প ও গ্রস্থলিত প্রদীপ সকল 

দেখিতেছেন ৪ ৩৮। ৩৯॥ 

যেন তিনি পর্রিপকক ফল, ক্ষীর, শর্কর! মিশিত উষ্ণ অম ও হ্বস্তিক 

বারবার ভোজন করিতেছেন | যেন জলজন্গণে, বৃশ্চিকে, মংস্যেও 

ভূজনে তাহাকে ভক্ষণ ফ্রিতে আমিতেছে, আর তিনি তেন ভয়ে 



৩৩শ অ গণপত্িগওহ। ৩২৪ 

ততো দদর্শ চাত্সানং মণ্ডলং চন্দ ছুরধ্যয়ে।81. :1. 
পতি পুত্রবতীৎ নারীং পশ্যন্তং সপ্মিতং ছিজংর উিং 
জুষেশয়াকম্যকয়! মস্সিতেন দ্বিজে বচ। "৯ 

দদর্শ চিউমাত্মীনং তুষ্টেন পরিতুইয়া। ৪৩1: ৭: 
ফলিতং পুষ্পিতং রৃক্ষং দেবত। প্রতিমাং নৃূপং |: . 
গজগ্ঞ্চ রথস্থথ পশ্যস্তং স্যং দদর্শ হ। 8৪7 
পীতবস্ত্র পরিধানাৎ রত্বীলঙ্কার ভূবিতাং। 
বিশস্তীং ব্রাঙ্াণীং গেহং পশ্যন্তং শ্বং দদর্শ হ। 8৫.। 
শঙ্থঞ্ স্ফাটিকং শ্বেতমালাং, মুক্তাঞ্চ চন্দনং | | 

সুবর্ণ, রজতং রতুং পশ্যন্তৎ স্বং দদর্শ হ | ৪৬। 
গং বৃষর্ধ। সর্পধ্ঃ শ্বেত শ্বেত চামরং 
নীলোখপলং দর্পণঞ্চ ভার্গবঃ ম্বং দদর্শ হ। ৪৭। 
রথস্থং নবরত্বস্থং মালতী মাল্য ভূষিতং। 
রত দিংহানস্থং স্বং ভূগুঃ স্বপ্পে দরদর্শ হ। 8৮ 

মতিশয় ব্যাকুল হুইয়! তথা হইতে পলায়ন করিতেছেন ॥ ৪০। ৪১৪ 

ভাঙার পর দেখিলেন, যেন তিনি শূর্যামগুল ব! চজ্মগুলে অবস্থান 

করিতেছেন, যেন সগ্ম,খে পতি পুঁভ্রবতী ব্রমণী ও ছাসাবদন ব্রাহ্মণ 

দকল বিরাজ করিতেছে ॥ ৪২ ॥ 

যেন সুন্দর বেশ ভূমা! সংযু্তী কুমারীগাণ এবং সন্থাস্য আম্য ব্রাগ্কণ* 

গণ পরম পরিতুষ্ট হইয়! তাঁছাকে আলিঙ্গন করিতেছে।: ৫ন তীস্থার 
মম্মখে ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ ও দেবপ্রতিম! বিরাঁজদান রহছিকাছে। 

যেন তিনি গজে বা রথে আরোছণ করিয়াছেন ॥ ৪৩1 ৪৪॥ 

যেন এক ব্রাহ্মণ পত্বী পীতবন্ত্র পরিধান পূর্বক বিবিধ রড়াীলঙ্কারে 
ভূষিত ছইয়! গৃছে প্রবেশ করিতেছেন। ততপরে তিমি শঙ্খ, শ্বভবর্ণ 

ক্টিকমালা। মুক্তা) চ্দম, সুবর্ণ, রজত, রত্ব, গজ, বব, সর্প, 'স্রেসবর্ণ, 
স্বততামর, লীলোৎপল, ও দর্পন দর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ 8816৩$৪৭ 



৩২৮" ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ । ৩৩গা অ 

পদ্শ্রেগীৎ পুরণকুস্তং দধি লাজ, স্বতৎ ধু । 
পর্ণ ছং'ছত্রিগঞ্চ ভৃঙঃ স্বপ্রে দাবর্শ হ। ৪৯। 
বক পঙ্ভিৎ হংস পঙ্ভিং কমা পডক্তিৎ অত্তান্থিতাং। 
পুজয়ন্তীৎ ঘটগুভ ভূগুঃ ব্বপ্পে দদর্শ হ। ৫৯ 

মণ্ডপস্থং দ্বিজগণং পুজয়স্তং হরং হরিৎ। 

জয়োত্তৃত্যুক্ত বস্তং তত ভৃগুঃ স্বপ্টে দদর্শ হ। ৫১। 

নুধাবৃষ্ধিং পর্ণবৃষ্টিং ফলবৃষ্িঞ্চ শাশ্বতীং | 
পঙ্প চন্দন বৃষ্টি, ভূগুঃ শ্বপ্সে দদর্শ হ। ৫২। 

সদ্যোমাংসং জীব মত্স্যং ময়রৎ শ্বেত খঞ্জীনং | 
সরোবরঞ্ তীর্থানি ভূগুঃ স্বপ্সে দদর্শ হ। ৫৩ । 
পারাবতৎ শুকং চাসং শঙ্খ চিল্লঞ্চ চাতকং। 

ব্যাত্রং মিহহঞ্চ স্থুরভীং ভূগুঃ দ্বপ্রে দদর্শ হ। ৫৪1 
গোরোচনাৎ হরিদ্রাঞ্চ শুক্রধান্যাচলৎং বরৎ। 

্বলদন্িৎ স্থা ছুর্বাং ভূগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ। ৫৫1 

নদ ভি থে উজ বদ্ধ অবহাপ করিতেহেদ। বেদ 
তিনি মালভীমালায় বিভভুষিত হইয়াছেন, যেন তিনি রত্বময় সিংহাসনে 

আমীন রছিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ 

যেন তাহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ পদ্ম সকল, পুর্ণকুত্ত, দধি লাজ, রত, 

মধু, পর্ণছু্, ছাত্রী, বক পংজ্তি সল পংক্কি ঘটাচ্চন কারিণী ব্রতবতী৷ 

কনা। পংক্তি বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৯ | ৫০ ॥ এ 

যেন দ্বি্গণ মণ্ডপ মধ্যে আসীন হইয়। ছরি হুরকে পুজ! করি- 

তেছেন এবং বলিতেছেন+ « ভাব! তোমার জয় ছউক '” |8১ ॥ 

তিনি ন্বপ্ধে দেখিলেন, যেন নিরন্তর সুধারডি, পর্ণর়ি, ফলরকি, 

পুষ্পরটি ও চন্দনত্তর্টি ছইতেছে। ঘেন সঙ্গ্যোমাংস। জীবিত মৎস্য, 

ময়র, শ্বেস্ খঞ্জন, মূরোবর, তীর্থ সকল, পারাবত; শুরু, চাস, শঙ্খচিল, 

চাতক; ব্যাজ, লিং, দুরভী। গো।রোচন।, হরিস্র!। ুক্ধানারাশি, এজ - 



৩ওঞাঅ গণগতিখণ্ডয। ৩২৯ 

দেবালয় সমুহঃ শিবলিঞঞ্চ পূর্জিতং1 
অর্চিতাং মৃণময়ীীং শৈবাহ ভৃগু স্বপ্সে দদর্শ হ [৫৬ 
যব গোধুম চুর্ণানাং পিষ্টানি লভ্ডুকানি চ। 
ভূগুর্দদর্শ স্বপ্সে চ বুভূজে চ পুনঃ পুনঃ। ৫৭। 
দিব্য বস্ত্র পরীধান! রত্বু ভূষণ ভূষিতাঃ। 
অগণম্য। গমনং স্বপ্পে চকার ভূগু নন্দমনঃ | ৫৮ | 

দদর্শ নর্ভভকীং বেশ্যাৎ রুবিরঞ্চ সুরা পপে। 
রুধিরোক্ষিত সর্বাজঃ স্বপ্নে চ ভৃগু নন্দনঃ| ৫৯। 
পক্ষিণাঁং পীত বর্ণানাৎ মানুষাণাঞ্চ নারদ | 
মাংসানি বুভূজে রামে। হউঃ স্বপ্লেহরুণোদয়ে | ৬০। 
অকস্থান্লিগড়ের্বন্ধং ক্ষতং শস্ত্রেণ ম্বং ভূগুং। 
দুটা চ বুরুধে প্রাতঃ সমুত্তস্থৌ। হরিং স্মরন্। ৬১। 
অতীব হষ্উঃ স্বপ্পে ন প্রাতঃরুত্যঞ্চকার সঃ। 
মনসা বুবুধে সর্ব বিজেষ্যামিরিপুৎ ফ্রবং | ৬২। 

ইতি শ্রীত্রক্ষবৈবর্থে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গঁণপৃতি 
না খণ্ডে ত্রয়ম্মিংশভমোহ্ধায়ঃ। 

নিত অনল, দুর্ধা, দেবালয় সমুহ, পূজিত শিবলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠিত মৃণ্ময়ী 
ভুর্গ। মুর্তি সম্ম.খে বিরাজ করিতেছে ॥ ৫২। €৩1 ৫৪1 ৫৫ ৫৬) 

যেন ভিনি বব গ গোধূম চুর্ণের পিক লড়ভূক সকল বখরস্বার ভক্ষণ 
করিতেছেন! যেন তিনি দিব্যবস্ত্র পরিহিত, বিবিধ রত্বু ভূষণে বিভূ- 
বিড অগমা। দিৰাণন্গনার সহিত সঙ্গম করিতেছেন ॥ ৫৭ ৫৮ ॥ 

তিনি ম্বপ্রে দেখিলেন, যেন নর্তকী বেশ্যাগণ নৃতা করিতেছে ।, 
যেন তিনি কধিরাত্ত কলেবর হইয়া! কধির ও সুর! পাঁন করিতেছেন, 
যেন তিনি অকণোদয় কালে মহ্থানন্দে পীতবর্ণ পক্ষিগণের ও মানুষখণের 
মাংস সকল ভোজন করিতেছেন ॥ ৫৯। ৬০4 

যেন তিনি হঠাৎ নিগড়ে নিবন্ধ হইয়াছেন এবং ভীহার সর্বাজ ক্ষত 
বিক্ষত হইয়াছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিবামা ত্র স্ীঙ্কার উদ্বোধ হুইল 
তিনি প্রাঞ্জংকালে শ্রীছরি ম্মরণ করিয়! গাত্রোণ্থান করিলেন, স্বপ্ন রত্বান্ত 
স্মরণ করিয়। ছার আনন্দের পরিসীমা রছিল ন1। তিনি তখম 
প্রাতঃরুতা সমাপন করিলেন। মনে মনে বুঝিলেন যে আমি দিশ্চয়ই 
রিপু পরাজয় করিব ॥ ৬১। ৬২ ॥ ্রয়ক্িংশ অধ্যায় অম্পূর্ণ | 

৪ৎ 



৩৩০ বর্গ বৈধর্থপুরাণমৃ। ওষ্কাণ 

চতুজ্ি”শোহ্ধ্যায়ঃ| - 

নরায়শ উবাচ।' 
স প্রাত রাহিকং কৃত! সমালোচ্যচটৈঃ সছ। 

দ্ৃতং প্রস্থাপযামাস কার্তবীধ্যাশ্রমৎ ভূগুঃ ॥ ১॥ 
সদুতঃ শীঘ্রমাগত্য বসন্তং রাজ সংসদি। 
বেষ্টিত মচিবৈঃ সার মুবাচ নৃপতীশ্বরৎ ॥ ২ ॥ 

রামদ্ব্ত উবাচ। 
নর্ধা্গা তীর সাত্বিখ্যে ন্যগ্রোধাক্ষয় মুলকে। 
ম ভৃগু ভ্র্ণভৃভিঃ সার্দাং তং তত্র গন্ত মহসি ॥ ৩) 

ুদ্ধং কুরু মহারাজ জাতিভি অর্ভাতিভিঃ সহ। 
তরিঃ সপ্ত রুত্বো নিভূপাৎ করিষ্যতি মহীমিতি ॥ ৪॥ 
ইতুযত্তা রাষদ্বুতশ্চ জগাম রাম অন্ত্ধিং | 
রাজা বিধায় মন্বাহং সমরং গন্ত মুদ্যতঃ ॥ ৫ ॥ - 

| নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অনন্তর তগবান ভা বন্ধু বাদ্ধবর্গণের 

সহিত পরামর্শ করিয়! কার্তবীর্ধার্ঘ,নের নিকট দত প্রেরণ করিলেন 1১1 
দেই পকশুরাম প্রেরিত দূত, অৰিলঘ্বে অনাভ্যগণে' গারিষেক্টিত 

রাঁজ সভাঁয় সমাসীন নরপতি মগুলের অপীশ্বর কা্তবীর্ধযার্জ মনের শিকট 

উপস্থিত হুইয়। কিল, মহারাজ! ভগবান্ ভার্গব আসিয়! আ্রাভৃগণের 

স্ছিত নর্ম্দা নদীর তীরে অক্ষয় বটমূলে যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছেন; 

আপনার তথায় গমন করা উচিত। এমন কি আপনি স্বীয় দলবলের 

সহিত. তথায় আনিয়া তীহাঁর সহ্িত যুদ্ধ ককম। তিন্দি প্রতি! করি- 

পলাছেন, এই পৃথিবী এক বিংশতিবাঁর নিঃক্ষত্রিয়। করিবেন 8২1৩1 ৪॥ 
রামৃ্ুত এই কথ! বলিয়! পুনরায় পরশুরাম সমীপে 'সমুপদ্থিত হুইল, 

এদিকে পৃথিবীপতি কার্তবার্ধযার্ছ,দ সমরোচিত বেশভুষ! টি করিয়! 
ুদ্ধার্থ যাঁর! করিতে সমুদ্যত হইলেন 1৫৪. 



ত৪শ-অ গগপতিধরনধ ৩৩১ 

গচ্ছস্তং সমরং দা শ্রাণেশং লা মনোরমা | 
তমেব বারযামাম বাসধামাস দন্নিধো ॥ ৬ ॥ 

রাঙা মনোরমাৎ দা প্রসন্ত্র বনে ক্ষণঃ। 
ভামুবাচ সভ। মধ্যে বাক্যং মানসিক মুনে ॥ ৭॥ 

কার্বীর্্যার্ন উবাচ। 
মামেবাহ্বয়তে কাস্তে জমর্দম়ি সুতো মহান । 

স তিষ্ঠনর্দাদাতীরে রণায় ভ্রাভৃভিঃ মহ॥ ৮ ॥ 
মংপ্রাপ্য শঙ্করাচ্ছত্ত্রং মন্ত্র্চ কবচং হরে? | 

বিঃ সপ্ত ক্ত্বো নিভূপাঁ কর্তৃ মিজ্ছতি মেদদিনীং | ৯ ॥ 
আন্দোলয়তি শে প্রাণান্ মনঃ সংক্ষুভিতং মুহুঃ। 
শঙ্ব স্কৃরতি বামাজং দৃং স্বপ্ন শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০। 
তৈলাভ্যক্গিত মাত্মান মদর্শং র্দভোপরি | 
বিভ্রান্ত মোড পুষ্পন্ত মাল্যঞ্চ রক্ত চন্দনং | ১১ ॥ 

রাজ মহ্ছিবী মনোরম! প্রাণেশ্বরকে সমর গমনে সমুদাত দেখিয়। 

নিধারণ পুর্থাক স্বীয় পান্থেঁউপবেশন করাইলেন ॥ ৬| 
. কাজা ম্তলারমাফে দর্শন করিবামাত্র এসর বদমে এরছুর নয়নে 

বড) যনে হাত ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে সঘ্বোধন করিয়! 

কছিলেন»-কান্ডে!. জমদগ্ি পুজ্র মহ্াবল পরশুরাম যুন্ধীর্থ আসিয়া 

ভ্রাতৃগণের স্থিত নর্ঘ্মদা! নদীর তীরে অবস্থান করিতেছেন, তিনি 

আমকে যুদ্ধার্ধ আহ্বান করিয়াছেন ॥ ৭1 ৮॥ ্ 
ডিনিঃ ভূতপ/ভি শঙ্করের নিকট হইতে মঙ্থান্ত্র এবং পরব্রহ্ষ রি 

মন্ত্র ও কৰচ রপ হইয়! এক বিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষতিয়! কষ্সিতে 

অভিলাধ করিয়াছেন ॥ ৯1 
শুনিয়! অবধি আমার প্রাণ বাকুল হইয়াছে, মন মুত্যু হিচলিও 

ও বধদাঞ্জনিবস্তর স্পন্দিত হইতেছে! পরিয়ে! আরপমীদি যেসকল 
দুঃ্বপ্প সন্দর্শম করিয়াছি, তাঙাও কছিভেছি, শ্রবগ কর ১০ 



৩৩২ বর্গাবৈব্ পুরপণম্ । তং 

রক্ত বস্ত্র পরীধানং লৌছালস্কার ভূঘিতৎ |. 
হসস্তধৈঃব ভ্রীড়ন্তং নির্বাণাজার রাশিন। ॥ ১২৭ 
ভস্মাচ্ছন্নাঞ্চ পৃথিবীং জবা পুষ্পাদ্থিতাং সতি। 
রহিতৎ চন্দ্র সুর্য্যাভ্যাৎ রক্ত জন্ধযান্িতৎ নভঃ ॥ ১৩॥ 

মুক্ত কেশীঞ্চ নৃত্যন্তীং বিধবা ছিন্্র নাসিকাং | 
রক্ত বস্ত্র পরীধান। মদর্শ মট্রহাসিনীৎ ॥ ১৪ ॥ 
স শরামগ্রনি রহিতাং চিতাং ভস্ম সমন্ত্বিতাৎ 

ভন্ম বৃষ্টি মসৃষ্থি্ি মঙ্গার বৃষ্টি মীশ্বরি | ১৫ ॥ 
পরু তাল ফনাকীর্ণাৎ পৃথিবী মস্থি মংযুতাং । 
অদর্শং কর্পরাশিঞ্চ ছিন্ন কেশ নথান্থিতং ॥ ১৬ & 
পর্বতং লবণানাঞ্চ রাত্রি ভূত বপর্দকং। 

আমি যেন সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়! গর্দাতের উপর আরোহণ 
করিয়াছি, যেন আমার গলদেশে গুড পুম্পের মাল। দোলায়মান ছই- 

তেছে; যেন আমি অঙ্গে রত চন্দন বিলেপন রক্ত বন্ধ পরিধাঞ্ধ করি- 

রানি, যেন আমার সর্বাজ লেহময় অলঙ্কারে বিভুহিত ইয়ান, যেন 
নির্বাণ অজাররাশি লইয়! কখন হাস্য কখন বা ক্রীড়া! করিতেছি ৪১১১২ 

যেন সমস্ত পৃথিবী ভল্মে সমাচ্ছন্ন হুইয়। রক্ত জবায় লোহিত মৃর্ি 

ধরণ করিয়াছে, চন্দ্র হূর্য্য তৈরোছিত হইয়াছে, আকাশ নগুল অনব- 

রত সন্ধযাারাগে রঞ্ভিত হইয়াছে ॥১৩।॥ 

ছিন্নমাঁস বিধব। রমণীগণ রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্বক কেশপাশ উদ্ম 
করিয়া নৃত্া করিতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে উচ্চিঃশ্বরে হাসিতেছ্ছে, যেন 
চিতার উপর শব সকল শয়ান রহিয়াছে কিন্ত অগ্মির নাম সাত্র নাই, 
গ্রভাত সমস্ত চিতা ভল্মে সমাচ্ছন্প, যেন তন্মরডি রজবৃ্তি ও আঙ্গার- 
রষ্ঠি হইভেন্ছে ॥ ১৪1 ১৫ ৪ 

যেন পৃথিবী, পক্ক তাঁলফলে ও অক্ছি সমূছে' পরিপূর্ণ টি 
সিরনকেশ ও নখ সমাযুক্ত কতশত শব কপাল রাঁশীরুত রহিয়াছে ॥ ১৬। 



হাস গখগতিখনহণ ৩$৩ 

র্ণানাঞ্চের তৈলান। যদর্শহ কম্দরং মিশি8”১৭৭, 
আদর্শং পুষ্পিতং বৃক্ষ মশোক করবীরয়োঃ1. .... 
তাল বৃদ্ষঞ্ঝ ফলিতং তত্র এব পতঙ ফলং | ১৮: 

স্বকরাঁৎ পূর্ণ কলসঃ পপাঁত চ বভঙ্জ চ। 

ইত্য দর্শপ্ গগনাঁও সম্পতচ্চজমণ্ডলং 1 ১৯। 

আদর্শ মন্বরাহ সুর্য্য মগ্ডলং সম্পতন্ভুবি| : 

উল্কাপাতং ধমকেত্ুৎ গ্রহণঞন্নূ্যযয়োঃ 1:২৯ | 
বিকৃতাকার পুরুষং বিকটাস্তং দিগম্বরং | 
আগচ্ছন্তধ্চাগ্রতত্ত্ব অদর্শধঃ ভয়ীনকং ॥ ২১ ॥ 

বালা দ্বাদশ বর্ধীয়া বস্ত্র ভূষণ ভূবিতা। 
সংরুষ্টা যাতি মণ্োহা দিত্য দর্শ মহং নিশি 1 ২২ & 
বিদায়ং দেহি রাজেন্দ্র তদেগহাদ্যামি কাননং। 
বদমি তং মামিতি চ নিত্য দর্শমহৎ শুচা॥ ২৩॥ 

ফোন স্থানে লবণাচল, কোন স্থানে হরিদ্রাক্ত কপর্দাক, কোন স্থানে 
রাশীকৃত চূর্ণ, কোন স্থানে বা তৈল হুদ, বিরাজমান রহিয়াছে $৭ 8. 

কোন স্থানে দেখিলাম অশোক ৪ করবীর বক্ষ পুঙ্পিত হইয়াছে। 

কোন স্থানে অপর্ধ্যাপ্ত তাল বৃক্ষ ফল পূর্ণ হইয়া! তাহ! কইতে. টীী 

ফল সকল বিগলিত হইভেছে ॥ ১৮। 
কখন দেখিলাম যেন পূর্ণ কুন্ত হস্ত সইতে যেমন নিপতিত রা 

ভর হইল, যেন নণ্ডোমগুল হইতে চন্মগুল ও পূর্যযমণগ্ডল স্থলিত ছইয় 
ভূতলসা হইল; যেন ঘন ঘন উদ্কাপাত হইতে লাগিল, চন্দ্র হুর্য) ষন 
রাহ গ্রস্ত হইলেন। যেন উৎপাত ধূমকেতু গগন পরে সমুদিত 
হইল ১৯।২৩। নি ০ 

যেন বিকটাকার, বিকটাস্য ভীষণ মৃত্তি এক পুকঘ হইয়া, বন্থুখে 

আগমন কক্জিতেছে, যেন স্বাদশবধাঁয়। এক ফাল, রজনীযো গে রস্পল- 

কারে বিভূধিত হইয়া ক্ভাঁবে আমার গৃহ হইতে বহিরিত হইতেছে। 



৩৩৪ ্রহ্ধ বৈবর্বপুরাপম্। ৩৪ 

রুষ্টো বিঞ্জো মাংনগতি সন্যাসী চ তথা গুক্কঃ। 

ভিভৌ পুত্তলিকাশ্চিত্র নৃত্যন্তীভ্য দর্শং পরং ॥ ২৪ ॥ 
চঞ্চলানাঞ্চ গৃধানাং কাকানাৎ নকরৈঃ সদা। 
পীড়িতং মহ্ষাণাঞ্চ স্ব মদর্শ মহৎ নিশি ॥ ২৫॥ 
তৈলং পীড়িত যন্ত্রঞ্চ তৈলকারেণ ভ্রামিতৎ। 

দিগস্বরান্ পাশহস্ত।নদর্শ মহ মীশ্বরি ॥ ২৬ ॥ 
নৃত্যন্তি গায়ণাঃ সর্ব্বে গায়ং গায়তি মে গৃহে। 

বিবাহ পরমানন্দ মিত্য দর্শ মহং নিশি ॥ ২৭ 
রমণং কুর্ব্বতো লোকান কেশাকেশীতি কুর্ববতে। 
অদর্শং সমরং রাত্রো। কাকানাঞ্চ শুনামিতি ॥ ২৮ ॥ 
মোটকানি চ পিগুানি শ্মশানং শব সংমুতৎ। 
রক্তবস্ত্রৎ শুরুবস্ত্র মদর্শং নিশি কামিনি & ২৯ ॥ 
কষ্াম্বর! কুষ্বর্ণ নগ্নাচ মুক্ত কেশিনী। 
বিধবা শ্লিব্যতি চ ম! মদর্শ নিশি শোভনে ॥ ৩০ ॥ 

তুমি যেন জনমাকে বলিতেছে' রাজেজ্জ আমাকে বিদায় দাও. আর 

আর €তামার গৃছে থাকিব নাঃ আমি বনে চলিলাম ॥ ২১।.২২-। ২৩ ৪ 

যে ব্রহণ,্দাংনপতি, সন্য। সী ও গুক কষ্ট হইরাছেন? যেন: ভিত্তি 
স্থিত চিত্রিত পুত্তলিকা সকল নৃতা করিতেছে। যেন নিতান্ চঞ্চজ 

কাক ও গৃধৃগপ এবং মহিষগণ আমাকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ২৪1 ২৫ & 

ঘেন তৈলকারগণ তৈল নিষ্পীড়ন যন্ত্র ঘুর্ণিত কারতেছে- এবং. কতক 

গুলি পুকখ পাশান্্র ধারণ পুর্ধক উলঙজবেশে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৬৪ 

যেন আমার তবনে মছাসমারোছে বিবাহ উপস্থিত! চতুর্দিকে 

নর্ভকীর! নৃতা এবং গাঁয়কের! সঙ্গীতের সমাঁলোচন করিতেছে লেক 

সফল বছুলক্দে মত হইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে কেশাকেশী৪-হই- 

ভে? যেন কাকগণ ও কুক,রগণ পরল্পর যুদ্ধে প্রত হইতেছে 8২৭ ২৮। 

ঞ্ডনুদি শবে পরিপূর্ণ, তথায় পি ও মোটক সকল প্রস্তর । 



%টি নস গরগগত্িিওয়। . ৩৩৫ 

নাপিজে। মুখ্িন) মু্ডং শঞ্ শআগীং হন্ব-ভিয়েব 
বক্ষ-স্থলঞ নগর ঘিত্যদর্খ্মহং নিশি ॥ ৩১। 
পাদুকা চর্ম রজ্জ নাযদর্শৎ রাশি যুলনং। 
ক্রু ভরমস্তং ভূ্মে] € কুলাল্ডেতি জুন্দরি ॥ ৩২ ॥ 
বাত্যয়। ঘূ্ণমাম্ শুক্ষ বৃক্ষং তমুন্িতং। 
ঘর্ণমানৎ কবন্ধঞচ দরর্শ নিশি সুত্রতে 1 ৩৩॥ 
গ্রথিতাং মুগ্মালাঞ চর্ণমানাঞ্চ বাত্যয়]। 
অতীব ঘোর দর্শান] মিত্যদর্শমহং পরে ॥ ৩৪ & 
ভূত প্রেত মুভ কেশ রযন্তশ্চ ছুতাশন । 
মাং ভীবয়স্তি সত্তত মিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৫ ॥ 
দগ্মীজীবং দগ্ধ বৃক্ষৎ ব্যাধিপ্রস্তং নরং পরথ। 
অন্গহীনঞ্চ বৃযল মিভ্যদর্শমহ নিশি ॥ ও৬.॥ 
গেহ পর্বত বৃক্ষাণাৎ সহসা পততনং পরং? 

সপ 

রত্তণীঘবর ৪ শুক্লান্বরের অভাব নাই। যেন কুষ্ঠাম্বর পরিহিত কফব্ণ। 

এক রমণী বিধঘ| হইয়া কেশপাশ উম্মস্ত করিয়! উলঙগাবন্থার় আমাকে 

আলিম করিতেছে ২৯। ৩৩ ॥ 

“যে নাপিতে আমার মস্তক সুগ্ডন, শ্াশ্ুরা তি, বক্ষঃস্থল লোন ও 

মখর. সকল কর্তন করিয়াছে । পাচুকার চর্ঘথ রজ্জ, সকল রাশীক্কৃত 
রহ্িয়ান্থে, কুস্তকারের চক্র ভূতলে ঘৃর্ণিত হইতেছে, শুক বৃক্ষ 
উদ্থিভ হুইয়া বাতাসে: ঘূর্ণারদাণ ও কবম্ম সকল ইতস্ততঃ পরিজমণ 
হল ৩১। ৩২1 ৩৩ ॥ 

ফেন এফত্ত গ্রধিভ ভীষণ ভ্বর্শন নরমুগুমাল। ঝ।যুবশে রি য় 

দর্ণিভ ছইকেছে। যেন তীষণমূর্তি ভুত প্রেত সকল কেশ কলাপ আন্ছু- 

লায়িত করিয়। অগ্মিউদার করত :আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে 1৩৪1৩ 
 ফেঙ্সিকে যাই, সেই দিকেই দগ্ধ জীব, দগ্ধরক্ষ, ব্যাধি গ্রন্ত .মমুষা, 

অক্জহীন মনুষ্য ও বৃধল অর্থাং পাঁপাত্ব। লোকের সব্দর্শন পাই । &$। 



৩১০৬ ্রন্মবৈবর্তপুরাণমূ। ৩৪শজ 

মুহমুহ বজপাত, যিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৭ 
কুক্ক,রাণাং শৃখালানাৎ রোদনঞ্চ মুহুযু্ঃ। 
গৃহে গৃহে চ নিয়ত মিত্যদর্শমহৎ নিশি ॥ ৩৮ ॥ 
অধোমন্ত মুর্ধধ পাদং মুক্ত কেশং দিগম্বরং | 
ভূমে ভ্রমন্তং গচ্ছন্ত মিভ্যদর্শমহং নরং ॥ ৩৯॥ 
বিরতাকার শবঞ্চ গ্রামাধিদেব রোদনৎ | 

প্রাতঃ শ্রুত্বাধবরোধঞ্চ কমুপায়ং ব্দাধুনা ॥ ৪০ ॥ 

নৃপতের্বচনং শ্রত্ব! হৃদয়েন বিদ্যয়তা। 

রুদস্তি তং সগদগদ মুবাচ সা নৃপেশ্বরং ॥ ৪১ ॥ 
মনোরমা উবাচ । 

হে নাথ রমণ শ্রেন্ঠ শ্রেন্ঠঃ সর্ধ্ব মহীভূভীহ। 
প্রাণোতিরেক প্রাণেশ শৃণু বাক্যং শুভাবহং ॥ ৪২॥ 
নারায়ণাংশে ভগবানু জামদগ্ধো। মহাবলী। 

যেন মুছু মু বজপভনে উন্নত গৃহ, পর্বত ও বনম্পতি সকল চুর্ণিত 

হই! ভুতলে পতিত হইতেছে, যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রতি গৃছে কুব্ধ,র ও শৃ- 

ণালগণ রোদন করিতেছে । যেন মানবগণ উলঙ্গ ছইয়। আন্বুলায়িতকেশে 

উর্দপদে অধোযুখে.ইতস্ততঃ ভূতলে পরিভ্রমণ করিতেছে । ৩৭।৩৮।৩৯। 
তৎপরে প্রভ্যুঘে যখন প্রামাধিদেবের বিকটাকার রোদন শব্দ আমার 

কর্ণরুুরে প্ররেশ করিল, অমনি জাগরিত হুইয়! দেখি, প্রাতঃকাল হুই- 

যাছে। এই তআমার শ্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে কি উপার 

করি, বল?1 ৪০। 
নৃপতির বচন শ্রবশে নিতান্ত দুঃখিত! হুইয়! .মনোরম| রোদন ফিতে 

করিতে গদগদ ল্বরে কার্ভবীর্য্যার্ঘ,নকে সম্বোধন করিয়া কছিলেবঃ হে 

প্রণমাথ ! হে রমণোত্বম! হে প্রাণপ্রিয়! হে গ্রাণেশর ! আপনি 

নরপন্ভি যণ্ডলে সর্ধ প্রধান, তথাপি আমি যে ছিত কথা কছি শ্রবণ 

ককম 1৪8১1 ৪২ । : 
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সৃষ্টি সংহত রীশন্ শিব্যোয়ৎ জগ প্রভোঃ ॥ ৪৩ ॥ 
ভিঃসপ তে মিভভূপাং করিষ্যামি' মহীমিতি। 
প্রতিজ্ঞা ষ্ঠ রামস্য তেম সার্দা রণং ত্্জ 7 861 
পাঁপিণং রাবণং জিত্বা শূরং ব্ঘমপি মন্যসে। 
সত্য়া ন জিতো নাথ স্ব পাপেন পরাঁজিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 
যো ন রক্ষতি ধর্ম্মঞ্চ তস্ত কো রক্ষিতাং ভূবি। 
স নশ্যতি স্বয়ং মুঢ়ো জীবন্পি মৃতোছি সঃ ॥ ৪৬ | 
শুভাশুভস্য সততং সাক্ষী ধর্মাস্ত কর্ম্মাণঃ | 
আত্মারামঃ স্থিতঃ স্বাস্তঃ মুঢস্বৎ নহি পশতি ॥ ৪৭ ॥ 
পুজ দারাদিকং যদ্যৎড সর্বৈশ্বর্ষ্য সধর্ঘ্ম বি | 
জলবুদ্ধ,দব, অর্ব্ব মনিত্যৎ নশ্বরৎ নৃপ ॥ ৪৮ 

সপ 

জমদম্ি তনয় ভগবান ভার্গৰ নারায়ণের অংশ হইতে সমস্ভূত ও 

মছাবল পরাক্রীস্ত। যিনি জগৎ সংসার সংহার করিতে সমর্থ, তিনি 

সেই ভগ্গবান্ ভূতেশ্বরের শিষ্য । অতএব তিনি যখন “ এক বিংশতি- 

বার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিব” প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন ত্ঠীছার 
সহিত সংগ্রামীভিলীষ পরিতাগ কর ॥ ৪৩1৪৪ ॥ 

পাপা রাবণকে পরাজিত করিয়৷ আপনি আপনাকে বীর বলিয়। 

বিবেচনা করিতেছেন) কিন্তু সে আপনার ভ্রম, নাথ! সে হুরাস্া 

আলপন্ন। স্বারা পরাজিত হয় নাই, মে স্বীয় পাপাচরণ দ্বারাই পরাজিত 

হইয়াছে । ৪৫। 

যে শয়েং ধর্ম রক্ষ। ন|! করে এই ভূমণগ্ডলে কে তাঁহার রক্ষক হইবে? 

অধার্ট্িক মুখের! স্বয়ং বিনষ্ট ছয় । তাহারা জীবিত থাকিলেও জগতে 
জীবদ্ম ভ বলিয়া! গণ্য | ন্বীয় ছৃৎপিও নধো যে আত্বারাঁন সতত 

বিরাজমান রছিয়াছেন ভিনিই মানবের শুভাশুভ বর্দ ফলের লাক্ষী 

কিন্তু ঘূঢ় ব্যাক্তি কখনই তীহাকে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ একবারও 

ভাঙা মনোমধ্যে চিন্তা করে না। ৪৬। ৪৭। 

৪1৩ 
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সংসা,ং স্বপ্ন সদৃশং মত্বাসন্তোজ ভারতে । 
ধ্যায়তে শততং ধর্ম তপঃ কুর্বস্তি ভক্ভিতঃ ॥ ৪৯ ॥ 
দত্তেন দত্ত যজ্জ্ঞানং তৎ সর্ব বিস্ম তং ত্বয়া। 

অস্তিচেত্ বিপ্র হিংসায়াং কুরুদ্ধে ত্বম্মনঃ কথং। ৫০ । 

সুখার্থে মৃগয়াং গত্বা তত্রোপোধা দ্বিজাশ্রমে । 
ভূত্কা মিষ্ট মণুর্ববঞ্চ হতে! বিপ্র নিরর9থকঃ। ৫১। 
গুরু বিপ্র স্ুরাণাঞ্চ যঃ করোতি পরাভবং। 

অভীষ্ট দেব স্তং রুষ্ট বিপত্তি স্তস্থ সমিধেণ।.৫২। 
স্মণং কুরু রাজেন্দ্র দত্াত্রেয় পরদাম্থজং। 

গুরো ভক্তিশ্চ সর্কেষাৎ মর্বব বিশ্ব বিনাশিনী | ৫৩। 
গুরু দেবং মমভ্যর্চ্য তং ভৃগুং শরণং ব্রজ। 

বিপ্রে দেবে প্রস্তর চ ক্ষত্রিয়াণাং ন হি ক্ষতিঃ| ৫৪। 

হছেনরপতে ! অধার্নিক স্ত্রী, পুজ্র, ও ধনজন এম্রষা এ সমস্তই জল- 

বিগ্বের ন্যায় নিতান্ত অনার ও একান্ত অনিতা । সংসার স্বপ্ন সদৃশ 

অনার, এই ভাবিয়া সাধু বাক্তিরা ভারতে কেবল ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান 
এবং তক্তি পূর্ধক সতত তপন্যাচরণ করিয়। থাকেন । ৪৮। ৪৯। 

“ভগবান দত্তাত্রেয় যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, আমার বোধ 

হয় আগনি সে সমন্ত বিল্মুত হইয়াছেন । নতৃবা হে ভূর্বদ্ধে! ধর্ম 

বক্ছিগত লোক গছ ব্রাহ্মণ হিংসায় আপনার মতি হ্ছইবে কেন ? ॥৫০॥ 

স্বীয় সুখ ভোগ বাসন! চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্থুগয়ায় গামন 
পূর্বক, তথায় উপবাস করিয়। তৎপরে ব্রাক্মণা শ্রমে অপূর্ব মি তোঁজন 

করত-পশ্চাৎ অনর্থক ব্রক্গাহত্যা1 কর! হইয়াছে ॥৫১॥ 

- যিনি গুক, ব্রাজ্মণ ও দেবগণের পরাভব করেন, অতীষ্টদেব নিশ্চয়ই 
সাস্ছার উপর কষ্ট হন এরং পদে পদে তাহার বিপদ ঘটে। অতএব 
ছেরাজেজ্জ! দত্তাত্রেয়ের পাদপদ্ম স্মরণ কর। গুক পাদপদ্ে ভক্তি 

থাকিলে কখনই কোন বিষয় উপস্থিত হয় না ॥ গু | ৫3 



৩৪শ গণপতিগন্তযা1 ৩৩৯ 

বিপ্রস্য বিশ্করো ভূাপো বৈশ্যো ভূপন্য ভ্ূম্মিগঃ1:। 
সর্বেষাৎ কিন্কুরাঃ শূদ্ধ। ত্রাহ্মণন্য বিশেষতঃ ।:৫৫1 

৷ অধশঃ শরণং শঙ্বৎ গ্ষতরিয়স্য চ ক্ষত্রিয় 
মহচ্ঘশ ভুচ্ছরণং গুরুদেব দ্বিজেতু চ। ৫৬। 

ব্রান্মণ ভজ রাজেক্দ্ গরীয়াৎ সংসুরাদপি। 

ত্রাহ্মণো পরিতৃক্টে চ অন্তষটাঃ সর্ব্ব দেবতা । ৫৭। 
ইত্যেব মুক্তা রাজেন্্রং ক্রোড়ে কৃত! মহানতী। 

মুহমু হর্ন, খং দৃ্ট বিললাপ রূরোদ চ। ৫৮। 
ক্ষণং তিষ্ঠ মহারাজ পুন রেব মুবাচ সা। 
ম্নানং কুরু মহারাজ ভ্রাজয়িষ্যামি বাঞ্চিতং। ৫৯1 

এক্ষণে আপনি গুৰদেবের অচ্চ ন। করিয়া মেই নারায়ধাংশ সম্তত 

ভার্গবের শরণাপন্ন হউন, দেবতা ব্রাহ্মণ প্রসন্ন থাকিলে ষতিয়দিগের 

কোন বিশ্বের সস্তাবনা থাঁকে না ॥ ৫৪ ॥ 

তয়, ব্রাক্ষণের দাস, আবার ট্বশ্য ক্ষত্রিয়ের দাস, কিন্ত শৃক্জ 

সকলের, বিশেষতঃ ত্রাঙ্মণের দাম, অতএক. বিপ্রের শরণাপম হওয়ায় 

ক্ষত্রিয়ের অমর্যাদা নাই। বরং ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্ৰিয়ের গরণণপন্ন 

হইলে ক্ষর্দত্রয়ের অযশ ঘোঁষধীর কথা! দ্বুরে থাক্, ত্যুত মহ যশো- 
লাভ হইয়। থাকে ॥ ৫৫1 ৫৬ | 

অতএব ছে রাজেন্র] আপনি ব্রীক্ষণের চরণে শরণাপর হউন | 

্রাক্ষণ দেবত|। অপেক্ষ! গ্রীয়ান্। বিএ পরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা 

পরিতুষ্ট হুন। ৫৭। 
পতি পরয়ণ। মনৌরমী নরপতিমগ্ডলের অধীশ্বর রা মকে 

এই দ্ূপ কছিয়া সীছাকে ন্বীয় ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া বারম্বার 

তীস্ার মুখারবিদী পর্যবেক্ষণ এবং ককণস্থরে বিলাপ ও রোঈন 

করিতে লাগিলেন । ৫৮। শ টি 

অনন্তর মনোরমা পুনরায় কছিলেন, মহ্ীরাঁজ! আগা ক্ষণকাল 
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চন্দনাগুরুকণ্তরী কুক্ক,মাবীর মুত্তমং 
অস্ুলেপং করিষ্যামি সর্ব শব সুন্দরে। ৬ৎ। 
ক্ষণং সিংহাসমে তিষ্ঠ ক্ষণ, বক্ষসি মে প্রভো | 
সভায়াং রচিতে তণ্পে পশ্যামি জন্ম শোধনং। ৬১। 
শত পুক্রাধিকঃ প্রেন্ন। মতীনাঞ্চ পতি নৃপি। 
নিরূপিতো। ভগবতা বেদেধু হরিণ স্বয়ং । ৬২। 

মনোরম বচঃ শ্রত্বা রাজা পরম পণ্ডিতঃ। 
বোধযামাস তাং রাজ্ঞীং দদে। প্রত্যুত্তরং পুনঃ | ৬৩। 

কার্তবীধরযার্ন উবাচ। 
শৃণু কান্তে প্রবন্ষ্যামি শ্রুতৎ সর্বং ত্বয়োদিতহ। 
শোকাপ বচনং শ্ুত্বা। ন প্রকাশ্য সভ। সু চ। ৬৪। 

সখং দুঃখৎ ভয় শোকঃ কলঙ্ক; প্রাপ্তিরেবচ। 

কর্মভোগার্হ কালেন অর্ব্বং ভবতি সুন্দরি | ৬৫। 
সপ 

অপেক্ষ। ককন। আপনি স্নান ককন, আমি আশ! পুর্ণ করিয়। আপ- 
নাকে সুলজ্জিত করিব। ৫৯। 

নাথ! আপনার এই জ্ুন্দর অঙ্গে চন্দন, অগুক, কন্ত,রী, কুস্কুমঃ ও 

উৎকৃষ্ত আবীর অনুলেপন করিব| প্রভে।! আপনি ক্ষণকাল সিংছ।- 
সনে,ক্ষণকাল আমার বক্ষস্থলে অবস্থান ককন। আমি এ জন্মের মত 

আপনাকে এই সভার বিরচিত শয্যায় সন্দর্শন করিয়! লই। রা'জন্! 

ভক্ত বসল ভগবান্, শ্রীহরি বেদে, পতি পরায়ণ। সভাদিগের পক্ষে 

পতি শত পুক্রাপেক্ষাগ প্রেমাম্পদ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন 1৬*1৬১।৬২। 

পরম পণ্ডিত রাজ! কার্তবীর্ধযার্জন প্রিয়তম। মনোরমার বচন শ্রবণ 
পূর্বক প্রবোধ বচনে তাহাকে প্রতুত্তর এদান করিয়। কহিলেন, কান্ধে! 

তু্বি যাহ! বললে সমস্তই শুনিলাম, এক্ষণে আমি যাঁছ। যলিংভছিঃ আবণ 
কর। এই লোকাপনোদন বচন সভামধ্ো অপ্রকাশ্য। ৬৩। ৪) 

সুন্দরি! বর্ম্ঘ ভোগের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই সুখ; ছু:খ, 



৩গঅ গণগতিখ্গয্। ৩৪১ 

কালোদদাতি রাজত্ব মালোমৃত্যুৎ পুনর্ভরং | 
কাল; সঞ্জতি সংসারং কাঁলঃ নংহরতে গুন) ॥ ৬১ ॥ 
করোতি পালনং কালঃ কালরূপী জনার্দ্নিঃ। 

কালস্য কালঃ শ্রীরুষেঞ বিধাতু বির্বধিরেবচ॥ ৬৭ & 
ভূ ব্বাপি সংহর্ত! পাতৃঃ পাতা নিষেক ক₹ঙ। 

স নিষেকে। নিষেকেন দদাতি তপসাং ফলং। 

কঃ কেন হন্যতে জন্ত নিঁষেকেন বিনা সতি ॥ ৬৮ ॥ 
রষটা সৃ্ততি সৃষ্িঞ্চ সংহর্তা সংহরেৎ পুনঃ। 
পাতা পাতি চ ভূতানি যস্তাজ্ভাং পরিপালয়ে ॥ ৬৯ ॥ 
যন্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সন্ততং ভয় বিস্বলঃ। 

শশ্ব সঞ্চরতে মৃত্যুঃ স্ুধ্য স্তপতি মন্তূতৎ ॥ ৭৯ ॥ 
ভয়, শোক, কলস ও এশ্বধ্য ভোগ সংহট্িত হুইয। থাকে । কাল কাঁছাকে 

বা রাজত্ব প্রদান করিতেছে, কাহাকে বা শমন ভবনে প্রেরণ করিতেছে, 

কাহার বা পুন বিধান করিতেছে । কাল হইতেই এই সংসারের 
সফি হইতেছে, কাল হইতেই এ সংলারের লয় হইতেছে আবার কাল 

হইতেই এ সংসার পালিত হুইতেছে। যে কাল হইতে এই সমস্ত 
ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে, ভগবান্ জনার্দন সেই কাল ন্বরূপ | বীজ- 
কারণ ভগবান শ্রীুঞ্ক সেই কীলেরও কাল, বিধাতীরও বিধাতা, লংহর্ভীরও 

সংহর্তী এবং পাঁলন কর্তীরও পাঁলগ়িত।। সেই আদি কারণ শরীফ কারণ 

গুণে ভপস্যাঁদি কর্মের ফল প্রদাঁম করেন 1 হে পতিত্রতে ! যেই আন্গি- 

কারণ ভিন্ন কাহীর সাধ্য কে কাঁছাকে বিনাশ করে । ৬৫1 ৬৩৬। ৩৭।7৮৮। 

সেই ভ্রীকফ্ের আজ্ঞায় অরষ্টা। হি করিতেছেন, আবার পালন বর্ত! 
তার পালন করিতেছে এবং সংহর্ত। আবার ভাহা'র অংহার করিচভ- 

স্বেম। 'ফলতঃ সকলেই ভাছার আজ্ঞ। প্রতিপালন করিতেছেন 1৬৯। 

যাঁর আজ্ঞাষ বায়ু ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ গ্রবাছিত হইতেছে। 
মৃত্যু ভয়ে ভয়ে নিরম্তর পরিভ্রমণ করিতেছে এবং শূর্ধ্য ভয়ে তয়ে অত 
তাঁপ প্রদান করিতেছে । ৭০। - 



৩৪২ বক্ষ বৈধর্ভপূরাণম। ৩৪শ'ক্দ 

ব্ষতীন্র্রো দহ্ত্যা়িঃ কালো জরমতি'ভীত বহু। 
ভিষ্ঠস্তি স্কাবরাঃ সর্ষে চয়স্তি সম্তৃতং চরাং ॥ ৭১ ॥ 
বৃক্ষ শ্চ পুম্পিতাঃ কালে ফলিতা পলবান্থিতাঃ। 

শুধ্যস্তি কালতঃ কালে বর্দান্তে চ তর্দণজ্য়] ॥ ই ॥ 
আবিভূতান্িরোভূত! সৃষ্টিরেব তদাত্য়া। 
তম্যাভ্দয়। ভবেত সর্ব ন কিঞ্ঃৎ স্বেচ্ছয়ীনৃণাৎ | ৭৩॥ 
নারায়ণাংশে। ভগবান পঞ্ 'রামো মহাবলঃ। 

তরিঃ সপ্ত কৃত্বো নিভূপাৎ করিধ্যতি মহীগিতি ॥ ৭৪7 
প্রতিজ্ঞা বিফলীতস্য ন ভবেত, কদাচন। 

নিশ্চিত তস্য বধ্যোহ মিতি জানামি গ্ব্রতে ॥ ৭৫ ॥ 

জ্ঞাত্বা সর্ধবং ভবিষ্যঞ্থ শরণং যাঁমি তত কথং। 
গ্রতিষ্ঠিতানাৎ চ1 কীর্তিধ্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৭৬ ॥ 

দেবরাজ ভয়ে ভয়ে বারি বর্ষণ করিতেছেন, হুতাশন ভয়ে ভয়ে সমস্ত 

দন করিতেছেন এবং কাল ভয়ে ভয়ে সর্ধদ। সর্চবণ করিতেছেন। 

তান্থার আজ্ঞায় স্থাবর পদার্থ সকল জীবিত রহিয়াছে দয়াময় হরির 

আজ্ঞায় জঙ্সম পদার্থ সকল সতত পরিভ্রমণ করিভেছে। ৭১। 

তাছার আজ্ঞার বক্ষ সকল যথ। সময়ে পু্পিত ও ফল পল্লবে 

সুশে(ভিত হইতেছে । আবার দেই পরব্রহ্ম দয়াময় হরির আজ্ঞায় যথ! 
সময়ে শুদ্ধ এবং পরিবর্ধিত হইতেছে । ৭২। 

এরই অগাতের কি আবির্ভাব, কি তিরোভাব, কি স্যফি যাহা কিছু 

ঘটন। হইতেছে, সমস্তই তাহার আজ্ঞায়। নতুবা! মানবগণের স্বেচ্ছায় 
কিছুই হইতেছে না| ৭৩। 

অতএব নারয়ণের অংশ সম্তূত মহ্থাবল ভগবান্ পরশুরাম, এক 

বিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়। করিব, এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 

কখনই তাছ। বার্থ হইবার নছে। হে্ুব্রতে! আমি নিশ্চয় জনি যে, 

আনি অবশ্যই তীঙ্থার বধ্য হুইব। ৭৪। ৭৫। 



৩৪শ অ “গলিত ওযু | ওর 

ইত্যেব মুক্তা! রাজেজ্দঃ সমরং গন্য মুদযত3৭ 
বাদযঞচ বাদযামাস কারযামান মঙগলং ॥ ৭৭4. . 
শতকোটি নৃপানাঞ্চ রাজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষকং | 
অক্ষেণহিণীনাৎ শতকং মহাবল পরাক্রমং ॥ ৭৮ ॥ 
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পর্দাতীনাৎ তখৈবচ। 
অসংখ্যকং রথানাঞ্চ গৃহীত গন্ত মুদ্যতঃ ॥ ৭৯ ॥ 
বভূব স্তস্তিতা সাধী পৃষ্টা তং গমনোম্মখং। 
ধতবন্তপ্ সন্বাহ মক্ষয়ং স শরং ধনুঃ ॥ ৮০ ॥ 
ক্রীড়াগারে ক্ষণং তস্থৌ রুত্বা রক্ষৎস্ব বক্ষসি। 
পশ্য্তি তন্ম,খাত্তোজং চুচুন্ব চ মুহুমুগ্হঃ ॥ ৮১ ॥ 

ইতি শ্রীব্রক্মবৈবর্থে মহাপুরাঁণে নারায়ণনারদ সন্বাদে গণপতি 

| খণ্ডে চতুত্তিংশতমোহধ্যায়ঃ | 

সমস্ত ভবিষ্য তত্ব জানিয়া এক্ষণে কিরূপে ভীছাঁর শরণাপন্ন হইব? 

জগণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়। পুনরায় অপযশ তাঁজন হওয়া মৃত্যু হইতেও 
ক্লেশকর জানিবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭৬। রঃ 

নরপতি মণ্ডলের অধীশ্বর কার্ভবীর্ধ্যার্জন এই কথ! বলিয়! সমর 
গমনে সমুদাত হুইলেন। রণবাদ্য বাদিত করিতে .এবং মঙ্গল কারের 

অনুষ্ঠঠন করিতে আদেশ করিলেন । ৭৭। ৃ 
শত কোটি ভূপাল, তিন লক্ষ রাজেন্দ্র, মহ্াবল পরাক্রা্ একগ 

অন্দেগছিণী, এবং অনংখ্য ভূর, অসংখ্য মাত, অমংখ্য পরান, ও 
অসংখ্য রথ লইয়] রণ প্রয়াণে উদ্যত ছইলেন | ৭৮। ৭৯.| , .., 27 

কা্ডবীরধ্যও ্বয়ং অক্ষয় সম্বাহ ধনুর্বাণ গ্রহণ করিলেন্ঃ/ুদর্খানে 
পতি পরায়ণ। মমোরম। অন্পন্দ হুইয়! রহ্িলেন, তংপরে ক্রীড়াগারে 

প্রবেশ পুর্বক ক্ষণকাল তীছাকে .বক্ষোপ্রি ধারণ, আঅনিমিষ..নয়মে 
ছার মুখারবিন্দ পর্যবেক্ষণ এবং, বারবার তাহার মুখচুত্বন, করিতে 
লাগিলেন। ৮০। ৮৯। চতুজ্বিংশ অধাট়ৈ সম্পূর্ণ | 



৩৪৪ ব্রহ্ধ বৈরর্তপুরাণমূ। ৩৫ 

পঞ্চত্রিশোহধ্যায়ঃ1 

নারায়ণ উবাচ। 

মনোরমা প্রাণনাথং ক্ষণং কৃত্বা স্ববক্ষনি। 
ভবিষ্যং মনসা -চক্রে বদযৎ্ স্বামি মুখাণ্ড আতং। ১। 
পুলাংশ্চ পুরতঃ কৃত্বা বান্ধবাংশ্চ স্বকিন্কুরান্। 

সাসম্মার হরিপদং মেনে সত্যং ভবং মুনে। ২। 

যোগেন ভিত্ব ষট্চক্রং বায়ু সংস্থাপ্য মুর্ধনি। 
ব্রহ্মরন্ব,স্থ কমলে সহত্রদল সংযুতে। ৩। 
্বাস্তমাক্ষ্য বিষয়। জ্জল বুদ্ধূদ সন্িভীু। 
সংস্থাপ্য বন্ধ! জ্ঞানেন লোলং ব্রহ্মণি নিফলে। ৪। 

ভ্রিবিধং কর্ম সংনাস্য নির্ধ্[ল মপুনর্ভবং । 
তত্র প্রাণাৎশ্চ তত্যাজ নচ প্রাণাধিকং প্রিয়ং। ৫।. 

নারায়ণ কনিলেন, অনন্তর মনোরম! ক্ষণকাল পতিকে বক্ষ:স্ছলে 

স্থাপন করিয়। স্বামিযুখে যে সনস্ত ব্রত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন মেই সকল 

ভবিধ্য বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১। 

ছেযুনিবর নারদ ! তত্পরে তিনি পুভ্্গণ, বাদ্ধবগাণ ও কিন্করগাণকে 

সন্মখৈ স্থাপন পূর্বক সংসারের সবার হরিপাদ পদ্ম ধ্যান করিভে লাগি” 

লেম । পরে যোগবলে ঘট চক্র তেদ করিয়। গ্রাণবাসু নস্তকে স্থাপন 

পূর্বক জলবিদ্ব সদৃশ একান্ত অনিভ্য বিষয় হইতে মন আকর্ষণ করি 

্রশ্বরন্ধ-স্ছিভ সছত্রদল কমলে স্থাপন করত সেই লোল মনকে দ্চানরজ্জ, 

দ্বারা আবদ্ধ করিয়। পূর্ণব্রশ্ষে অর্পণ করিলেন। তৎপরে অনাদি নিধন 

পরম ব্রদ্মে সাত্ত্বিক রাজসিক ও ভামসিক এই ত্রিবিধ, কর্মা সমর্পণ 
করিয়া তথায় ্বীয় জীবন বিসঙ্ভন করিলেন, কিন্ত গ্রাপাপেক্ষ। প্রিয়তম 

পিকে তদবস্থায় আলিজ্গন করিয়া রহিলেন ॥ | ৩৪1৫1 



ও 

সরাজা তাং নিন বিললাপ রো চ| 
সন্বাহং সং পরিত্যজ্য কত বক্ষস্যবাচতাহ (৬1. 

রাজোবাচ। 
মনোরমে সমুভিষ্ঠ ন যাস্যামি রণাজিরে। 
পশ্য মাং চেতনাং প্রাপ্য ৰিলপস্তৎ মুস্ুমুছিঃ | ৭। 
মনোরমে সমুতিষ্ঠ মষাসার্ঘং গৃহং ব্রঞজ। 
ন করিষ্যামি মমরং ভৃগুণ! সহ ভাবিনি | ৮। 
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ও শৈলং ত্রজ হুম্ররি। 
তত্র ত্রীড়ান্করিষ্যামি তয় সার্ধাং যথা পুরা । ৯।, 
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ত্রজ গোদাবরী প্রিয়ে। 
জলব্রীয়াস্করিষ্যানি তয়] সার্দাং যথা। পুর1 | ১০। 
মনোরমে সমুতিষ্ঠ নন্দনং ব্রজ সুন্দরি | 
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বিহরিষ্যামি নির্জনে । ১১। 

রাজ কাঁতবীর্যয প্রিয়তম। মনোরমার তদবন্থা বিলোকন করিয়া 

সপ্ধণছ পরিতাগ পূর্বক তাহাকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়! ককুণজ্্রে 

য়োন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥৬ ॥ 

মনোরমে! আর আমি রণভুমিতে গমন করিব ন!। তৃমি গাঁ” 
খান কর। সচেতন হইয়। দেখ দেখি, আমাকে কত বিলাপ ও কত 

পরিভাপ করিতে হইতেছে ॥ ৭8 | 

মনোরমে ! গাত্রোখান কর, চল গৃছে যাই, ভাবিনি ! জারা 

ভাঁর্শতৈর সষ্ষিত সংগ্রাম করিব না.। জুন্দরি! গাত্রোান কর, চক 

ত্ৰীড়। পর্বভ শ্রীশৈতেল গমন করি, চল তথায় গিয়া পূর্বের ম তোমার 
সন্ছিত ক্রীড়া করি ॥৮1৯॥ 

বপ্রয়ে মনোরমে ! গাতোখখান কর, চল গোদাবরী নদীতে গান 

করি। তথায় তোমার স্থিত পুর্বমত্ত জল বিহ্বার করিব । ন্ুত্ঘরি! 

পাত্োখান কর, চল নন্দন কাননে গমন করি, তথায় বনের বাধে পুব্প" 

88 | 



তষ্৬ ব্রচ্ম বৈবর্তপুপ্নাণমূ। উ৫ল্প/জ 

মনোরমে সমুতিষ্ঠ ঘলয়ং, ্রজ নারি |: ... 7 
তৃযাসার্্বা রমিধ্যামি তব্র চন্দন কাননে । ১২।. - 
শীতেন গন্ধ যুক্তেন বায়ুন' শ্ুরভী ক₹ভে। 
ভ্রমর ধনি সংষুক্তে পুংক্ষোকিল রুষ্ঠ শ্রঞ্চে। ১৩২. 

 চণ্দনাগুয় কম্ত রী মমাজে লেপনং কুরঃ। 
চন্দনোক্ষিত সর্বাজৎ পশ্যমাং সত্িতে স্ি। ১৪ 
সুধ! তুল্যং সুমধুরৎ বচমং বচয় প্রিয়ে। | 
কুটিল ভ্রু বিকার কথং ন কুরুষেধুনা | ১৫। 
নৃপস্ত রোর্দনং শ্রুত্বা বাগ্থভৃব শরীয়িনী। 
স্থিরোভৰ মহারজ করোনি রোদনং কথং। ১৬। 

স্ব মহাজ্ঞানিনাৎ শ্রেষ্ঠ দভাজেয়ে প্রমাদতত | 

জল বুদ্ব'দবত সর্বং সংসারং পশ্য শোভনহ । ১৭? 

ভদ্র নদীতীরে নির্জনে বিহার করিয়। বেড়াইব ॥'১০। ১১ ॥ 

ুন্দরি! গার্োণ্খান কর, চল মলয় পর্বতে গমন করি। তথায় 

গনের দুখে চন্দন কাঁননে ভ্রেমণ করিব । লুশীতল সুগন্ধি বাযু হিল্লোলে 

সে স্থান সতত কেমন সুবামিত? তথায় পুংস্কোকিলগণ কেন কন্নরব 

করিতৈছে, ভরমরগণ কেমন গুণগুণ করিয়। বেড়াইতেছে। সতি! চল 

তথায় যাই, তথায় গিয়। আমার অঙ্গে চন্দন, অগ্ডক ও কুম্ত,রী বিলেগন 
করিবে । এবং সাস্যবদনে আমার চন্দন শিঞ্ধ কলেবর বিলেএকন 

করিবে ॥ ১২ | ১৩। ১৪ ॥ 

শ্রিয়ে! তোমার সুধ] তুলা লুমধূর বচন শ্রবথ করিতে বিতাক উ- 

হুক ছইতেছি। অতএব একবার বাও নিম্পত্তি কর, €কন-ন্দার সেরূপ 

জঙ্গি করিতেছ না? ॥১৫॥ মি 

: নৃ্পবর কার্ডবীর্ধের সেই রোদন ধলিল্শ্রবণ করিয়া এইকূপ বাণী 
হুইল, যে, “ মন্থারাজ! স্থির হও কেন রথ রোদন করিক্ছেছ?.ছুমি 
দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলে যাবতীয় জানিগণের অগ্রগগ্য। এই জুশো্তন 



ও৫গ পগাকিধঙষ। ৩৪ 

কমলাংপাচ সা সারী গাগা কমলাজরং | ++... 
ত্বমেব গচ্ছ বৈকুপ্ঠং রণং কতা রণাঁজিরে। ১৮07: 
ইত্যেৰং বচনৎ শ্রত্বা অঙ্ক শোকং নরাধিপঃ। 
তত শ্চন্দন কাষ্টেন চিতাৎ দিব্যাঞ্চকারহ ॥ ১৯ ॥. 

ংক্ষারাগ্নিং কারস্রিত্ব। পু দ্বার দাহ তৎ। 

নানাবিধানি রত্বামি ক্রাক্মণেভ্যো দে মুদা ॥ ২০ ॥ 
নানাবিধানি দানানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। 

মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাক্মণেভ্যে। দদে। মুদা ॥ ২১ ॥ 
ভূজ্যতাং ভূজ্যতাং শশ্বদ্দীরতাৎ দীয়তাঁমিতি | 
শব্দো বভ়ৃব সর্বত্র কার্তবীধ্যাশ্রমে মুনে । ২২। 
কোষেধু স্বাধিকারেবু স্থিত যদযদ্ধনং তর্দ।| 

মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাহ্গণেভ্যো। দে মুদ1 1 ২৩॥ 
রাজা জগাম সমরং হাদয়েন বিদয়তা । 

সংলার'জল বিষ্বের ন্যায় নিতাস্ত অনার। তোমার গতিক্রত1 "পত্তী 

মনোরম! লক্ষমীর অংশ হুইতে সন্তত। সুতরাং ভিনি কদলালয়ে 

গাষ করিয়াছেন, তুমিও এক্ষণে সমরাঙ্গমে অবতীর্ণ হইয়া! অনারাজে 
বৈকু্ঠধামে গমন কর "। ১৬। ১৭। ১৮ টা 

নৃপশ্রেষ্ধ কার্ভবীর্ধযা এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিবাদাত্র শোক 

পরিত্যাগ করিয়। চন্দনকান্ঠ দিয়া মনোরমার জন্য দিবা চিতা প্রস্তুত 
করিলেখ। অনন্তর চ্বীয় তনয় দ্বার] ভাস্বর অগ্পি সংস্কার করাইখা! পত্রে 

স্বয়ং দছন ক্ষার্ধা সম্পাদন করাইলেন।' পরমানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে 

বিবিধ ধনরত্ব প্রদান করিত লাগিলেন, মমোরমার পুণ্যার্থ নামাধিধ 

দান ও রিবিধ বস্ত্র ব্রাক্মণসাৎ হইতে লাগিল । ছে মুনিবর নারদ! 

কার্তবীর্ঘার্ছ,লের গুছে কেবল “ দীয়তাং, ভূজাতাঁং ” কথা তিন্ন কিছুই 
শর্ত গৌচর হইল ন।| ধমাগারে যাবদীয় ধন ছিল, মংনারমার গুর্পার্থ 

সমত্তই ব্ায়িত হইল 1-১৯। ২০| ২১। ব২।২৩। 



৩8৮ বর্গ বৈবর্থাপুর়পম | ৬৫ 

সার্ঘং সৈন্য সমুহৈষ্চ বাদ্য ভাঁতধ টি 87২৪ 
দদর্শামজলৎ রাজা পুরোবত্মনি বজ্নি।” 
যযৌ৷ তথাপি সমরং নাজগাম গৃহৎ পুল 1 ২৫ ॥ 
মুক্তকেশীত ছিম্ন নাশাং রুদস্তীঞ্চ দিগন্বরাৎ। 

 ক্ষ্খবন্ত্র পরিধান! মপরাং বিধবামপি ॥ ২৬॥ 

মুখদুষ্টাং যোনিদুক্টাৎ ব্যাখিযুক্তাঞ্চ কুট্রনীহ। 
পতি পুজ্র বিহীনাঞ্চ ডাকিনীং পুংশ্চলী মে ॥ ২৭ ॥ 
কুস্তকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং। 
কুচেল মতি রুক্ষাঙ্গং নমনৎ কথায় বাসিনং ॥ ২৮॥ 

বম। বিক্রয়িনঞ্ৰ কন্যাবিক্রয়িনস্তথ!। 

চিতা দদ্ধশবং ভত্ম নির্ববাণাঁক্গারমেবচ ॥ ২৯ ॥ 

সর্প ক্ষত নরং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষং। 
শ্রাদ্ধ পাকঞ্চ পিগুঞ্চ মোটকঞ্চ তিলাৎ স্তথা ॥ ৩০ | 

অনন্তর রাজ। কাত্তবীর্য ছুঃখিত মনে সমরে গমন করিলেন ।' অগণ্য 
ইসমা সঙ্গে সঙ্গে চলিল, অসংখ্য বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল 

পথে পথে সন্ম,খে নানা বিধ অমঙ্গল দর্শন করিতে লাগিলেন ? তথাপি 

আর গৃছে প্রত্যাগমন করিলেন ন। ॥ ২৪ ২৫ ॥ 

দেখিলেন, কোন স্থানে যুন্তকেশী ছিন্ন নাসা উলঙ্গিনী টি 

য়োদন করিতেছে, কোন স্থানে বা বিধব! নারী কষ্বর্ণ বস্ত্র পরসিধাল 

করিয়! দণ্ডায়মান রহিয়ছে, কোন স্থানে মুখছুষ্টা, কোন স্থানে যোনি 

ছুষ্টা, কোন শ্থানে কুট্টনী, কোন স্থানে বা পতি পুর বিছীনা ভাকিনী 

'্বরূপ1 পুংশ্চলী অর্থাৎ কুলট| বিরাঁজমাঁন রহিয়াছে | ২৬ । ২৭1 

কোন স্থানে কুত্তকার, কোন স্থানে তৈলকার, ফোন স্থানৈ ব্যাঙ, 

কোন্ স্থানে সর্পজীবী, কোন স্থানে কুৎসিত বন্ত্রধারী; কোঁম স্থানে অতি 
কক্ষাজ। কোন স্থানে উলঙ্গ, কোন স্থানে রক্তবর্ণ বন্ধ পরিধায়ী, কোন 

স্থানে বসা বিক্রয়ী, কৌন স্থানে কনা। বিক্রয়ী, ফোন স্থানে চিত? কৌন 



দেবজং বৃষবাছ্ শূর শাদ্ধার ভোজিনং। « 
শৃদ্রানন পাচকং শুদ্র যাজকং গ্রাম যাঁজকং |; ৩৮ .. 
কুশ পুত্তলিকাঞ্ধৈৰ শব দাহন কারিণং| 
শুনা কুস্তৎ ভগ্ন কুস্তং তৈলং লবণ মন্থি চ॥ ৩২ ॥ 
কার্পাসং কচ্ছপৎ চর্ণৎ কুক্ক.রং শব্দ কারিণং 
দক্ষিণে চ শৃগালঘঃ কুর্বস্তং ভৈরবং রবং ॥ ৩৩॥ 

কপর্দাক্চ ক্ষোঁরঞ্ ছিন্নকেশৎ নখং মলং। 

কলহঞ্চ বিলাপঞ্চ বিলাপ কারিণংৎ জনং | ৩৪। 

অমঙ্গল রুদন্তঞ্ রুদত্তং শোক কারিণং। ৩৫। 

দানে দ্ধ শব, কোন স্থানে ভম্ম, কোন স্থানে নির্বাণ অঙ্গার, কোন 

স্থানে সর্পদষ্ট মনুষ্য, কোন স্থানে সর্প, কোন স্থানে গোসাঁপ, কোঁন 
গানে শশক, কোন স্থানে বিষ, কোন স্থানে শ্রাদ্ধান্ন, কোন স্থানে 

পিগু, কোন স্থানে মোটক, কোন স্থানে তিল, কোন স্থানে দেবল 

ব্রাঙ্ষণ+ কৌন স্থানে বষাঁরোহী ব্রা্ষণ কোন স্থানে শৃদ্রের শ্রাদ্ধান্- 
তো জী ব্রাক্ছণ, কোন স্থানে শৃঁদ্রের পাঁচক ব্রাহ্মণ, কোন স্থলে শৃদ্রযাজক 
ব। কোন স্থলে গ্রাম্য যাজক ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছে 0২৮।২৯।৩৭৩১৯। 

স্থানে শ্ছানে কুশ পুত্তলিক। শবদাহুকারী, শুন্য কলন, ভগ কুত্ত, তৈল, 

লবণ, অস্থি কার্প (সঃ কচ্ছপ, চূর্ণ, চীৎকারকারী কুকুর ঘকল বিরাজমান 
রহিয়াছে । কোনত্থানে দক্ষিণ ভাঁগে শিবা সকল অতি উচ্চৈঃত্বরে 

স্বীষণ চীৎকার করিতেছে ॥ ৩২। ৩৩॥ 

কোন স্থলে, রাশীরুত কপর্দক রহিয়াছে, কোন স্থলে ব। টি রী 
চলিতেছে, কোন স্থলে ছিন্ন কেশ, ছম্ন 'নখ ও মল. মিগত্িত 

রহিয়াছে! কোনস্থলে কলহুশব্দ কোন স্থানে, বা বিলাপশব্ব শ্রবণ 

গোচর হইতেছে |. কোন স্থলে কেহ বিল[প করিতেছে ॥ ৩৪ ৪: 

কোন স্থলে কেছ অমঙ্গলকর রোদন করিতেছে, কেহ শুদ্ধ রোদন 

করিতেছে, কেন্ছ বা শোক একাশ করিতেছে। ৩৫॥ 



০৩০ বর করর্ঘরপুয়ণপঙ্। ও৫খক্ম 

মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদদাতারং চৌরধ্চ নূর ঘাতিনং। . 

পুংশ্চলী পতি পুজো] চ পুংস্চল্যোদন ভোজিনং। ৩১। 
দেবতা গুরু বিপ্রীণাং বস্ত বিত্তীপহারিণ। 

দত্তাপহারিণং দ্গযুৎ হিংমকং মুচকং খলৎ। ৩৭ | 

পিতৃ মাতৃ বিরক্তঞ্চ দ্বিজাশ্বণ্থ বিঘাতিনীং । 
সত্ত্ব কতক স্থাপ্যাপহারিণৎ জনং | ৩৮। 

বিপ্রদ্রোহং মিত্রদ্রোহং ক্ষতং বিশ্বাস ঘাতকং। ৩৯। 

গুরুদেবং দ্বিজানাঞ্চ নিন্দকং স্বা ঘাতকং। 

জীবানাৎ ঘাতকঞ্থৈব স্বাজ হীনঞ্চ নির্দয়ং | ৪০ ৷ 

ব্রতোপবাস হীনঞ্চ দীক্ষা! হীনং নপুংসকং | 
গলিত ব্যাধি গাত্রঞ্চ কাণৎ বধির মেবচ। ৪১। 

পুরসং ছিন্লিজঞ্চ সুরা মত্ত স্রাৎ তথা। 

ক্ষিপ্তং বমন্তং রুধিরং মহিষং গর্দভং তথা । 

মুত্র পুরীধং শ্লেপ্সানং কক্ষিনং নৃকপালকং | ৪২। 

স্থলে স্ববনে মিথা। সাক্ষ।দ[ত।, তস্কর, নরঘ(তক' কুলটার পতি পুক্র 

ও ৰেশান্নতোজী জন সকল অবস্থান করিতেছে । ৩৬ ॥ র 

কোন স্থান দেবত।, ত্রাহ্গণ ও গুকর দ্রেব্য ও বিস্তক্কারী কোন্ব স্থানে 

দত)পছ্ারক, ও দল্সুঃ কোন স্থানে হিংষক' কোন স্থানে মৃচক অর্থাৎ 

মুক্তি, এবং কোন ম্থান্ে ব| পিশুন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে। ৩৭৪. 

কোন স্থানে পিতৃ মাতৃদ্বেষ, কোন স্থানে ব্রাহ্ষণঘাভী, কোন স্থানে 

আশ্বন্ঘঘাড়ী, কেন স্থানে সতান্র। কোন স্থানে কৃতম্ন, কোন ৪৪ ৰা 

স্থ(গাযধলের'অপহ্থারক-বিক্যমান রন্ছিয়ানছে। ৩৮ ॥ 1 

' ক্ছাপ্ন্থ।জে বিগ্রজ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বিক্ষত কলেবর, বিশ্বাসঘাতক; 

গক নিন্বক। দেব. নিন্দক, ব্রাহ্মণ নিন্দকঃ স্বীয় অঙগঘাতক, 'জীবঘাতক, 

অন্বি দীন নির্দয় লেক নকল অবস্থান করিতেছে । ৩৯1৪৭ 81. 

কোন স্থানে ব্রত বিহ্বীন, উপবান বিহীন, দীক্ষা বিহীন, নপুং সক, 



৩৫ জজ গগগতিগরজ 1 * ওষিরী 

ঝঞ্জাবাতং রক্তবৃন্ধিং বাঙাঞ্চ রুক্ষ পান । . . 

শুকঞ্চ শুকরৎ গৃহ্ং শ্যেনং কথ ভল,কং ॥ ৪৩ ॥ 

পাশঞ্চ শুফকান্ঠঞ্চ বায় গন্ধকং তথা ॥ ৪৪ ॥ 

অঞদানি ব্রাঙ্গণঞ্চ তন্ত্র মন্ত্রোপজীবিনাৎ | 
বৈদ্য রত্ধু পুষ্পঞ্চ উ্ধধৎ তুষমেবচ ॥ ৪৫ ॥ 
কুবার্তীৎ মৃতবাস্তাঞ্চ বিপ্র শাপঞ্চ দারুণং | 

দুর্গন্িবাভং দুঃশব্দং রাজ সংগ্রাপ বত নি ॥ ৪৬ ॥ 
মনশ্চ কুৎসিত প্রাণাঃ হষুভিতাম্চ নিরস্তরৎ | 

বামাজ স্পন্দনং দেহ জাড্যে! বরাজ্ঞোবভূবছ ॥ ৪৭ ॥ 

গলিত কুষ্ঠ গ্রাত্র, গ্রস্ধা, বমির, চণ্ডাল, স্থির লিঙ্গ, জুরামত্ব। সুরা, ক্ষিপ্ত, 

কধির বমনকারী, মহ্থিধ ও পর্দভ, অবস্থান করিতেছে । কৌন স্থানে 

মুত্র, কোন স্থানে পুরীষ, কোন স্থ।নে শ্রেষ্প', কোন স্থানে বা অচিকণ 

নৃুকপাল অর্থাৎ মন্নুষোর মাথার খুলি নিপতিত রছিয়াছে। ৪১। ৪হ॥ 

পথি মধ্যে কোন স্থানে ঝঞ্কাবাত উপস্থিত ও রক্ষ পতিত হইতে 

লাশিল। কোন স্থানে রক্তরষফি নিপতিত হইতে লাশিল। ফোন 
স্বীনে বাদ্যোদ্যম হইতে আরম্ভ হইল। কোন স্থানে শুক, শুকর, 
গৃধ, শোন, কষ্ক অর্থাৎ আমিষ প্রিয় পক্ষী ও ভল্ল,ক সকল দৃষ্টি পথে 
মিপতিত হইল। ৪৩ ॥ 

কোন স্থানে রজ্জ, কোন স্থানে শুষ্ক ঝাঁষ্ঠ, কোন স্থানে বায়ল; কৌন 

স্থানে গন্ধক, ফোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কোন স্থানে তন্তরণন্ত্রোশজজীৰী 

কোন স্বাদে টৈৈদ্য, কোন স্থানে রত্ৃপুষ্প, কোন স্থানে ওষধ এবং কোন 

স্থানে বা তৃষ সকল দুটি গোচর হইতে লাগিল | 8৪1 ৪৫ 
পথি মধ্যে কোন স্থানে ফুসংবাঁদ, কোন স্থানে সৃতবার্ভা, কোদ সাইন 

লিঙ্গাকণ আন্মাশাপ, কোন স্থানে ছূর্গস্ধি বায়ু, কোন স্থানে বা ুর্জিষিদ্কক 
সুচক শব্দঃ নরপতি গৌচিরে উপস্থিত হইতে লাগিল ৪৬ & .. 4 

 ফ্রার্তবীর্যোর মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন প্রাণ একান্ত ক্ষতি বামাজ কগুন্দিত 
এবং দেহ অবলঙ্গতাদে।যে জড়িত হুইয়। উঠিল 18৭ 



৩৫২ « ্রন্ম বৈবর্ভপুরাগয। ৩৫গ ও 

তথাপি রাজা নিঃশক্কে। দদর্শ যুদ্ধমজলং। 
সর্বসৈন্য সধাঘুক্তঃ-প্রবিবেশ রণাজিরং ॥ ৪৮ ॥ 
অবরুহা রথাত্ত এঁং দৃষ্টাচ পুরতো ভূগুং। 
ননাম দণ্ডবন্ভমে) রাজেন্দ্র সহ ভক্তিতঃ ॥ ৪৯ | 
আশিষং যুযুজে রাম স্বর্গ, বাহীতি বাঞ্চিতহ। 

তেষাং সহান্তদ্বভূব দুল্প জ্ব্য। ব্রাহ্মণাশিষঃ ॥ ৫০ ॥ 

ভূগুং প্রণম্য রাঁজেক্দ্রো রাজেক্ৈঃ সহ তথুক্ষণাশু। 
আরুরোহ রথ তৃর্ণৎ নান। সঙ্জ সমন্থিতং | ৫১। 
নান। প্রকার বাদ্যঞ্চ দুন্দুভিং মুরজাদিকং। 
বাদয়ামাস সহসা ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌধনং ॥ ৫২॥ 
উবাচ রামে! রাজেন্দ্রৎ রাজেজ্দ্রীণাঞ্চ সংসদি। 

হিতং সত্যং নীতিসাঁরৎ বাক্যৎ বেদবিদাৎ বরঃ ॥ ৫৩। 

যুদ্ধ গমন কালে রাজা যদিও এইরূপে নানাবিধ অমঙ্গল দর্শন করি- 

লে, তথাপি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। প্রত্যুতঃ সমস্ত" সৈনা 

সামন্ত সমভ্িবাহারে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । ৪৮ ॥ 

অনন্তর সম্ম.খে পরশুরামকে অবলোকন করিব! মাত্র রথ ছইতে অব- 

তীর্ণ হুইয়! তক্তি পুর্ববক ভূতলে দগণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অন্যান্য 

মরপতিগণও সেইনূপে ভার্গবকে প্রণাম করিলেন। ৪৯ ॥ 

তখন ভৃগ্কুলতিলক পরশুরামগও তোমার অভিলবিত ন্বর্গ লাভ 

সুউক বলিয়।, আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অবশেষে তী্বার সেই 

আশীর্বচন সার্থক হুইল, ন! হইবে কেন? ম্ত্াহ্গণের আশীর্বাদ বুথ 

ছইবার নক্থে। অনন্তর রাজ! কার্তবীর্ধ্য সত্তর সুসজ্জিত রথ আরোহণ 

করলেন । অন্যান্য নরপতিগণঞ তৎক্ষণাৎ স্ব ম্ম রথে আরঢ় 

হইলেন । ৫1 ৫১1 

 জুন্দুত্ধি, ও মুরজ্জ প্রভৃতি বিবিধ রণবাদ্য লস! বাদিত হইয়া উঠিল। 
কাব্য ব্রা্মাণদিগকে ববিধ ধন প্রদান করিলেন | ৫২ ॥ 



৬৫শ অ গপপড়িখঙডষ। ৩৫ 

পরশুরাম উবাঁচ। 
অন্নে রাজেজ্জর ধর্মিষ্ঠ চক্র বংশ বমুদ্ভর। 
বিষ্বোর্বংশম্য শিষ্যস্বং দতাত্বেয়স্থ ধীমত ॥ ৫৪ ॥, 
স্বয়ং বিদ্বাংশ্চ বেদাংশ্চ আতা বেদ বিদোমুখাঞ্চ। 
কথ দুর্ব,দ্ধি রধুন! নজ্জনানাৎ বিড়ম্বন] ॥ ৫৫ ॥. 
অহনঃ কপিল! লোভান্নিরীহৎ ব্রাহ্মণৎ কথং। 
ব্রাঙ্মণী শোক সম্তপ্তা ভন্র? সার্জং গতা সতী ॥ ৫৬ ॥ 
কিন্করিষ্যতি ভে ভূপ পরত্ৈবানযোর্ব্ধাৎ। 

_ সব্ধৎ মিথ্যে সংমারং পদ্ম পত্রে থ। জল৭ ॥.৫৭ ॥ 
ঘকীর্তিশ্চাথ দুষ্ধীর্ভং কথ মাত্রাব শেধিতা | 

বিড়ম্বনা বা কি মতো! দুক্কীর্তিশ্চ তথ? মহ্ছে। ॥ ৫৮ ॥ 

তখম বেদ বেতার অগ্রগণা পরশুরাম' সেই রাজেজ্্রগণের সমক্ষে 

কার্ডতীবীর্ধ্যকে সমোধন করিয়। নীতিগর্ভ সত্য ও হত বাকো কছ্ছিলেন, 

অরে চজ্্বৎশ সমুস্ত,ত ধার্মিক প্রধান রাজেন্র কার্ভবীর্ষ7 ! তুমি বিচ্কুর 

অংশ হইতে সমুদ্ভুত ধীমান দত্তাত্রেয়ের শিষ্য । তুমি সেই বেদ বেতার 
প্রমুখ(ৎ রেদ শ্ররণ করিয়া! জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে 

: দ্বোমার এই লজ্জন বিনিন্দিত দুর্ব,দ্ধি উপস্থিত হইল | ৫৩। ৫৪1 ৫৫) 

তুমি কি নিমিত্ত কপিল! লোে নিৰীন্ছ ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর্তিনে? 

স্বান্ছার পতিব্রত। পত্বীও পতিশোকে একান্ত কাত্বর হইয় দ্বীয় রুলেবর 

পরিচ্াখগ করিলেন । ৫৬ ॥ 

এই ব্রঃঙ্গণ দঙ্পতীর বিনাশে তোমার পরকালে কি উপায় হইবে ? 

বিবেচনা] করিম! দেখ এই সংসার পন পত্রস্থিত জলের নায় নিতান্ত. 

অনা র। &৭.॥ 

কেবল লৎকীর্তি ও অপবীর্তি এই কথ মাত্র অবশিষী থাকে । অত্র 
এব সংকীর্তি ঘোষণা ন। হুইয়। যদ্দি অপকীর্তিই ঘোষণ। হয়। তাহ! ছনের 

ইছ। অপেক্ষ। বিড়ঘ্বন। আর কি হইতে পারে । ৫৮ ॥ 

৪৫ 



৩৫৪. ব্রহ্ম বৈবর্বপুরীণমূ। ৫ ৬শখছ 

ক গতা কপিলা ত্বং ক কু বিবাদে! মুনিঃ কুতঃ। 
যৎ কৃতং বিদুষ! রাজ্ঞ। ন কৃতং হানি কেন তত ॥:৫৯ ॥ 

ত্বামুপোষস্ত মীশ্তং দৃষ়্ী তাতো হি খার্দিকঃ। 
পারণং কারয়ামাস দভং তস্য ফলছ ত্বয়া ॥ ৬০ ॥ 

অধীতৎ বিধিবদ্দতৎ ত্রান্মণেভ্যে। দ্দিনে দ্িনে। 
জগতে যশস। পুর্ণ মযশো! বার্ধকে কথৎ ॥ ৬১ ॥ 
দ্রাতাবরিষ্টে। ধর্টিক্ঠো যশস্বান্ পুণ্যবান জুধীঃ ॥ 
কার্ডবীরধ্যার্জন মমো ন ভূতে ন ভবিষ্যতি ॥ ৬২॥ 
পুরাত্ন বন্তীতি বন্দিনো ধরণীতলে । 
যে। বিখ্যাতঃ পুরাণেধু তস্য দু্ী্তি রিদৃশী ॥ ৬৩॥ 

দুর্ববাক্যৎ দুঃমহং রাঁজং তীক্ষান্ত্রাদপি জীবিনাহ। 

দেখ দেখি সেই কপিলাই বা কোথায়, আর তুমিই ব। কোথায়? সেই 
যুনিই ব| কোথায় রহিল, আর বিবাদই বা কোথ! গেল? তুমিবিদ্বান 

জ্ঞানবান হইয়! যেকর্নোর অনুষ্ঠান করিয়াছ, এমন কার্ধ্য ছানি ০ 

কেহ করিতে অগ্রসর ছয় ন।। ৫৯ ॥ 

তুমি রাজা, অনশনে রহিয়াছ দেখিয়! সেই পুজ্যপাঁদ রদ সুনি- 

বর তোঁমাকে পারণ! করাইলেন, তুমি কি তাহার এই রুতঙ্ঞত। স্বীকার 
অর্থাৎ প্রতিফল প্রদান করিলে ?। ৬০4 

তুমি আমুলতঃ শান সকল অধ্যয়ন করিয়াছ, নিত ব্রাক্ষণদ্দিগকে 
অজন্র.ধন দান করিয়াছ। তোমার যশ:সৌরতে জগৎ পরিপূর্ণ 

হইয়াছে, তবে বদ্ধাবস্থায় এরূপ অকীর্ভি সঞ্চয়ের কারণ কি?1৬১৪ 

“কার্ডৰীর্ধ্যার্ঘনের তুল্য দাতা, ধার্দিক, যশন্থী, পুন্যরান, সুধী, ও 
শ্রেষ্ঠতম ব্যস্ত ভুমণ্ডলে কেছ হয় নাই হুইবেও ন। ” এই বলিয়। পুর্ন 

স্ততিপাঠকগণ স্তব পাঠ করিয়। থাকে । অহএব যেব্যক্তি প্রাচীন কীর্তি- 
শালীদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া! বিখ্যাত, ভাহার এরূপ অযশে লিগ 
হুওয়! কি কর্তব্য কর্না হুইয়াছে?। ৬২|৬৩॥ 



৩৫শ অ গপপতিখণ্ডষ | ৩৫ 

সঙ্কটেপি সতাং বন্তু। দ্বিরুক্তি অবিনির্গতা॥ ৩৪ ॥ 
ন দদামি দ্বিরুক্তি স্তে প্রকৃত কথয়া য্যহং। 
উত্তরং দেহি রাজেক্র মহা রাজেজ্র সংসদি ॥ ৬৫% 
নুর্ধয চক্র মনুনাধ্চ বংশাঃ অন্ত্যত্র সংসদি | 
সত্যং বদ সভায়াথ শৃণৃন্ত পিতরঃ সুরাঃ 8 ৬৬ ॥ 
শৃণৃত্য সর্ধ্বে রাজেক্দ্রাঃ সদ সদ শীশ্বরাঃ | 
পশ্যন্তো হি অমৎ সম্তঃ পাক্ষিকং ন বদস্তি চা ৬৭1 

ইত্য্কা পরশুরামশ্চ বিররাম রণস্থলে। 
রাজ। বৃহস্পতি সমঃ প্রবক্ঞ, মুপচক্রমে ॥ ৬৮ ॥&. 

. কার্বীর্যার্জ,ন উবাচ। 
অয়ে রাম হরেরংশো। হরি ভক্তো জিতেক্দিয়ঃ ৷ 

মানবগণের ' পক্ষে ছুর্ধাকা নিতান্ত ছুঃসহু, এমন কি মুতীক্ষ অস্ত 
হুইতেও দুঃসহা | সন্কট উপস্থিত অর্থাৎ রাগাদি কারণ উপস্থিকিহইলেও 
কখনও পাধু ব্যক্তিদ্িগের মুখ হইতে ছর্ধাঁক্য বিনির্গত হয় না। ৬৪॥ 

এই কারণে আমি তোমার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলাম 
না। যাহ! গর্ত কথ! তাঁহাই বলিলাম, এক্ষণে এই নরপতিসমাঁজ মধ্যে 
যে প্রত্যুত্তর প্রদান কর্তব্য বলিয়া! বোঁধ হয়, আমাকে তাহাই প্রদান 
কর। আমি আর দ্বিকক্তি করিব ন| ৬৫ ॥ 

এই ক্ষেত্রে নুর্ম্যবংশীয় চক্্রবংশীয় ও মনুবংশীয় রাজন্যগণ বিদ্যঘান 
আছেন । যাহা! বলিবে+ সতা বলিও | পিভৃগণ, সুরগণ, আপনারা 

শ্রবণ ককন। রাজেন্্রগণ ! আপনারা সদসৎ বিচারের কর্তা অভঞএখ 

আপনারাও সকলে শ্রবণ ককন। সাখু ব্যক্তিরা সমদর্শিত। গুণে 
বিভুদ্ধিত, তাছারা কখন পক্ষগ্বাত দোষে দুধিত হুইয়! বাকা বিন্যাস 
করেন না । অতএব সীবধান ! এই বলিয়া পরশুরাম রণস্থলে বিরত 

হইলেন। অনন্তর বৃহম্পতি তুল্য ধীমান রাজা কাত্ববীর্ধ্য বালিতে 
আরম্ত করিলেন । ৬৬। ৬৭1 ৬৮1 



৬২৬ রক্ষা নৈবত্পূরাণমূ। ৩৫ অ 

শ্রুতোধর্ঘমমুখাদেঘযাৎ স্ৃঞ্চ তেখাং গুরোগু রঃ ॥ ৬৯॥ 
কর্মদণ! ব্রাহ্মণ জাতঃ করোতি ব্রহ্ম ভাবনৎ | 
্বধর্্ম মিরতঃ শুদ্ধ ভ্তত্মাদ্বাক্ধণ উচ্যতে ॥ ৭৯ ॥ 
অন্তর্্বহিশ্চ মনমাত্ড করোতি কর্ম জম্মনি। 
মৌনী শশ্বদ্বদেশ কালে যোহি ম মুনি রুচ্যতে ॥ ৭১। 
বর্ণে লোক্টে গৃছে রণ্যে পক্ষে জুন্সিগ্ধ চন্দনে। 
সমন্তা ভাবনা ধস্য মষোগী পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭২ ॥ 
সর্ব জীবেধু যো বিষ্তং ভাবয়েও সমতা ঘিগ্লা। 
হরে করোতি ভ্তিষ্চ হরি ভভ্তঃ সচ আূতঃ ॥ ৭৩॥ 

তপোধনৎ ব্রাঙ্মণানাং তপঃ কল্পত্তরুর্ঘথ | 

কাঁ্ভবীর্ধযার্জ.ন কহিলেন, অরে পরশুরাম ! তুমি হুরির অংশ হইতে 

সযুৎ্পন্্ হুইয়াছ। তুমি একজন হথার্থ হরিতক্ত ও জিতেক্রিয় | তুমি 

যাহাদিঞ্গর মুখ হইতে ধর্ম শ্রবণ করিয়াছ, তৃমি তাহাদিপের পক্ষে 

গুকরগ গুক। ৬৯। , 

তুমি কর্্মফলে ব্রাহ্মণত্থ লাত করিয়! ব্রহ্ম ভাঁবন| কত্ষিয়া খাক। তুমি 
স্যধর্ণ্দে একান্ত অন্ুরক্ত ও বিশুদ্ধ ন্বভাব, সেই মিমিত তুমি ব্রাক্মণ 

বলিয়। বিখ্যাত হুইয়াছ। ৭ & 

যেব্যক্তি ইছলোকে জম্ব পরিগ্রহ করিয়। কি বাছ্যে কি অন্তরে 

একান্ত ঘত্ব স্ছকাঁরে কার্ধা করেন যিনি নিরন্তর মৌঁনাবলম্বন করিয়া 

থাঁকেন, কেবল লময়ে সময়ে বাঙ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তিনিই মুনি 

গাঁদবচা বলিয়া! পরিগণিত হয়েন| ৭৯ ॥ 

যাহার পক্ষে স্বর্ণ ৪ লো গৃহ অরণ্য, পঙ্ক ও ন্দু্মিধ চদ্দম টা 
স্ুৃতুল্য সেই বাত্তিই যোগী বলিয়! কীর্তিত হুইয়! থাকে । ৭২ ॥ 

ঘেৰ্যক্তি দকল জীবে সমভাবে বির সত্ব। ভাবনা! করে, এবং 
প্রীহরির চরখ পঙ্কজে চিত্তভ্রমরকে একান্ত বিজ্ীন করিয়! প্লাখেম তিনিই 

যথার্থ হরি তক্ত। ৭৩ ॥ 



৩৫শ অ গগপতিখণু্ব। ৩৫ 

তপত্ত! কামধেরুষ্চ সন্ততং তপসি প্পহার ৭ঞ্জ 

এশ্বর্্যে ক্ষতরিয়াণাঞ্চ। বাণিজ্যে চ তথা বিশ্বাৎা 
শুদ্রাণাং বিপ্র সেবৈব স্পৃহা বেদে বিনিন্গিতা | ৭৫ $ 
ক্ষতিয়াণাঞ্চ তপসি ক্প্ হাতীবা প্রশংসিত! । 
ব্রাহ্মণানাৎ বিবাদে চ স্পৃহাতীব বিনিন্দিত1 ॥ ৭৬1 

রাগী রাজসিকং স্বর্গ কুরদতে কর্ম রাগঃ। 
রাগান্ধশ্চ রাজনিক স্ভেন রাজা প্রকীর্িতঃ ॥ ৭৭- 
রাগতঃ কামধেনুশ্চ ময়া ভিক্ষ। ক্ৃতা মুনে। 

কে দোষ এব মে জাতঃ ক্ষত্রিয়স্থানুরাগিনঃ ॥ ৭৮.) 
কুতঃ কস্য মুনে রস্তি কামধেনু স্তুয়। বিন! | 

স্পৃহা রণে বা ভোগে বা যুম্সীকঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥ 

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেভপসা।ই ধন, ভপস্যাই কপ্পতৰক এবং তপস্যাই 

কামধেনু । তাহার! তার তপশ্চরণে একান্ত স্পৃহা গরু করিয়া 

থাকেন 4৪ । 

যেমন এশ্বর্খে ক্ষত্রিয়ের বাণিজো বৈশ্যের, বিশ্রলেবার শৃদ্রের 
বাঞ্ঠ। একান্ত প্রশংসনীয়, তদ্রুপ বেদে শুঞ্রের, তপস্যা ক্ষত্রিয়ের 
এবং বিবাদে ত্রান্মণের স্পা! থাক একান্ত বেদ বিকদ্ধ ও জমস্বয়াজে 

নিতান্ত নিন্দিত । ৭৫| ৭৩৬ | 

রাগী অর্থাৎ অনুরাঁগবান্ বাতির] হ্বীয় অনুরাগবলে রাজনিক 
কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে। সুতরাঁং অনুরাগবান ব্যক্তিকেই রাঁজ- 

(সিক রাফি কহে, সেই নিমিত্ত রাজনিক ব্যক্তিই. রাজা বলিয়। বীর্িত 

হইয়া থাকে ৪ ৭৭ ॥ 
কামধেনু গ্রহণে আমার একান্ত অনুরাগ অর্াৎ ক্ূছ। হইয়াছিল 

কলিয়াই আমি প্রথমে ভিক্ষা! প্রার্থন। করিয়াছিলান | খন ক্সমি ক্ষত্রিয়, 

অনুয়াগী অর্থাৎ তোগাসত্ত, তখন কামধেনু প্রার্থনা করায় আমার 
দোষ হইয়াছে 1॥৭৮॥ 



5৫৮ বঙ্ধ বৈধর্তপুরাণম। ৩৫শ 

ত্রিংশদক্ষোহিণীৎ সেনাং রাজেক্দ্রাগাং ভিকোটিকাং । 
নিহত্যয়াস্ত' মেক মাং ন হস্তং সহনং মুনে.॥ ৮০ ॥ 

আত্মানং হস্ত মায়াস্ত মাগি বেদাঙ্গ পারগং। 

ন দোষে! হননে তস্য ন তেন ব্রহ্ষহ। ভবে 8 ৮১ ॥ 

প্রায়শ্চিত্তং ছিংসকানাং ন বেদেছু নিরূপিতং | 

বধে সমুচিতে তেঘা মিত্যাহ কমলোভ্ব ॥ ৮২ ॥ 
পিত্রাতে নিহত ভূপা মহাবল পরাক্রমাঃ। 
ইদানীং রাজপুক্রাশ্»শিশবোত্র সমাগতাঃ ॥ ৮৩। 
তিঃসপ্ত কত্তো নিভূপাৎ ক্লত্বাং কর্ত, মহীমিতি। 
তয় কতা প্রতিজ্ঞায়। তস্যাশ্চ পালনং কুরু ॥ ৮৪ 

বল দেখি, তুমি ভিন্ন আর কোথায় কোন্ মুনি কামধেনু পালন করি- 

যাছে? আর কোন্ মুনিই বাযুদ্ধে ও ভোগ সুখে অভিলাষ করিয়াছে? 

কেবল তোমার নিকটে সমস্তই বিপরীত? ॥ ৭৯ 

ত্রিংশহু অক্ষেঠন্িণী টসনা তিনকোটি রাজেন্্রকে বিনাশ করলেও 

যখন আমি সমরে প্রবৃত্ত হইব, তখন কিছুতেই আমাকে বিনাশ করিতে 
সমর্থ হুইতেছ না ॥৮০॥ 

যে বাক্কি বিনাশ করিতে উদ্যত ছয়, সে ব্যক্তি বেদ বেদাজ পারদশ 

ব্রাহ্মণ হইলেও তাক্ছার বিনাশে দোষ স্পর্শ হয় না, এমন কি ব্রহ্মহত্যার 
পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ৮১। ্ 

যাছার। হিংসক অর্থাৎ বধোদাত, বেদে ভাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত বাব 

স্থই নির্দিষ্ট হয় নাই, বরং কমলযোনি ব্রহ্ম। ভাছাদিগের নিখন' বিভছিত 
ৰলিয়ই নির্দেশ করিয়াছেন | ৮২ ॥ 

তোম।র গিত। মহাবল পরাক্রাস্ত নরপতিগ্ৃণকে নিস্ৃত রমন 

এক্ষণে কেরল শৈশব.র!জকুমারগণকে লইয়! এই ্ ভূমিতে সযাগিত 
ছইয়াছি ॥ ৮৩৪ | (5: 

যাই হউক, তুমি যে একবিংশতিবার সমস্ত ৃিবী নিকষ করিব 



কত্রিয়াণাৎ রণোধর্দ্ো রণে মৃত্যু নগর্চিকঃ।.. 
রণে স্পৃহা ব্রাঙ্মণানাং লোকে বেছে বিড়ম্বনা! ॥ ৮৫ ॥ 
'পোধনানাহরিপ্রাগাৎ বাগ্বলানাং যুগে যুণে |... 

শাস্তি স্বস্তযয়নৎ বর্ম বিপ্র ধর্দ্মো,ন সঙ্গবঃ ॥ ৮৬ ॥ 
ক্ষত্রিয়াণাং, বলছ যুদ্ধং ব্যপারশ্চ বলৎ বিশাং | . 

ভিক্ষা বলং ভিক্ষুকাঁনাং শুঁদ্রাণাৎ বিপ্র সেবনং। ৮৭। 

হরে ভক্তি হরে দর্ীস্তৎ বৈষজবানাৎ বলং হরিঃ। 
হিংসা বলং খলা নাঞ্চ তপস্তাশ্চ তপন্ষিনাং। ৮৮। 
বলৎ বেশ্শ্চ বেশ্যানাং যোধিতাং যৌবন বলহ। 
বল প্রতাপো ভূপানাৎ বালানাৎ রোদন বলং | ৮৯। 

সতাৎ সত্যৎ বলৎ মিথ্য। বল মেবা.সতাং জদা। 
অন্গুরাগানামনুরাগঃ স্বপ্পম্বানাঞ্চ সঞ্চয়ঃ | ৯০। 

বিদ্যা বলৎ পঞ্ডিতানাৎ বাণিজ্যৎ বণিজাৎ বল | . 

শশ্বৎ কুকর্মশীলানাৎ গাভীর্যং সাহসৎ বলং। ৯১। 

বলিয়া গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিপালন কর, যুগ্ধই ক্ষত্রিয় 

দিগের প্রধান ধর্ম, সুতরাং রণমৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুষণীয় নছে। 
বরং রণ ইচ্ছ.ক ব্রাহ্মণ পক্ষে বেদ নিদ্দিত ও লোক বিগহির্ত ॥ ৮৪। ৮৫৪ 

সত্য ব্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি সকল যুগেই বাগ বিতগাঁয় জুনিপুপু 
তপোধন ব্রাহ্মীণগণের শান্তিএদ ন্বস্তযয়নই প্রধান কর্ম, সংগ্রাম কিছু 
ব্রাঙ্মাণের ধর্ম নছে ।৮৬॥ 

যুদ্ধ ক্ষতত্রিয়ের, ব্যবসা! বৈশ্যের, ভিক্ষা তিক্ষুকের, ত্রাক্ষণ সেবা শুত্রের, 

হরিত্তি হরিদাস্য অর্থাৎ শ্রীহরিই বৈষ্বদিগের, হিংসা খলের। 

তপস্য। তপম্থীদিগের, বেশ বিন্যাস বেশ)াদিগের, যৌবন যোধাদিগের, 
পরাক্রম নরপতিদিগের, রৌদন বালকদিগের, সত্য লাধু ব্যক্তিদিগের, 

নিথা। অসাধুদিগের, অনুরাগ অনুরাগীদিগের, অঞ্চয় নিরষ্ধনদিগের, 
বিদ্বয। গঙ্িতদিগের, বাণিজ্য বণিকদিগের। গাস্তীর্য্য ও সাহস কুকর্দাকারী- 



৩৬, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণযু। ৩৫ 

ধনং বলঞ্চ ধনিনাং শুচীনাঞ্ বিশেষতঃ। 
বলং বিবেকঃ শাস্তানীং গুণিনাৎ বল মেকতাং। ৯২। 

গুণো বলঞ্চ গুণিনাং চৌরাগাং চৌধ্য মেবচ। 
প্রিয় বাক্যঞ্চ কাপট্য মধর্মঃ পুংষ্চলী বলং। ৯৩। 
ছিংসাচ হিংত্র জন্ত,গাঁং সতীনাং পতি সেবনহ। 
বলং সম পুরুযাণাঞ্চ শিষ্যাণাং গুরু সেবনহ। 
বলং ধর্ম গৃহস্থানাং ভূত্যানাং রাজ লেবনং।. 
বলঃ স্তবঃ স্তাবকানাং ব্রন্ধশ্চ ব্রহ্ম চারিণাং | ৯৫। 

যতীনাঞ্চ সদাচারে! ন্যাসঃ অন্যাসীনাং বলং। 
পাঁপ বলং পাতকীনা মণক্তানাৎ হরিবর্বলং। ৯৬। 
পুণ্যং বলং পুণ্যরতাং প্রজ্জানা নৃপতির্ব্লং। 
ফলং বলঞ্চ বৃক্ষাণাং জলাধীনাং জলং বলং। ৯৭। 
জলং বলঞ্জ শস্তানাৎ মতস্যানাঞ্চ জলং বলং। 

শান্তির্বলঞ্চ ভূপানাৎ বিপ্রাণার্চ বিশেষতঃ | ৯৮। 
'বিপ্রোশান্তোরণোদ্ঘোগী নৈৰ দৃষটো নচ শ্রুতঃ | 

দিগের, ধন ধনীদিগের, বিশেষতঃ £ শুদ্ধাচার ধনবানদিগের। বিবেক 

অর্থাৎ বিবেচনা শীল্ত ্ বভাবদিগের) একতা! গুপবান বাক্তিদিগের, ৭ 

গুণিশণের, চের্ধা ভম্করদিগের, প্রিয়বাক্য কম ও কপটতাদি অধর্্দ 
পুহচলী অর্থাৎ বেশ্যাদিগের, ছিংস। হিংশ্র জন্তুদিশের, পতি সেঝ 

সতীদিগের, গুক সেবা সুজন সংশিষাদিগের, ধর্মা গৃচ্থদিগের প্রভু 

লেব! ভৃতযদিগের, স্থতিপাঠ স্তাবকদিগের, ব্রদ্দোপাঁসনা ত্রন্ম্ারীদিগের 
সদাচার যতীদিগের, সক্াস অর্থাত অর্ধ পরিত্যাগ লন্যাসীদিগের, 

পাপ পাপীদিগের, সরি অশক্ত বাক্িদিগের) পুণা পুধাহা ঘ. ব্যক্তি” 

গণের, নৃপতি গ্রজাগণের, ফল .রক্ষগণের। জল ছলাঁধি নিচয়ের 

ও শা সমূহের এবং মত্নাগণের, শান্তি নরপতি বিশেষডঃ ব্রাক্মাণগণের 

পক্ষেপ্রধান । ৮৭ | ৮৮1৮৯1৯০৯১/৯২। ৯১। ৯৪1 ৯৫1 ৯৬1৯৭।৯৮| 



৫ থগপর্িখগমূ। ৩৬১ 

স্থিতে নারায়ণে দেবে বভূবাদয বিপর্ধ্যয়ঠ1৯৯। 
ইত্যেব মুক্ক1! রাজেজ্রে। বিররাম রণাঁজিরে | 
তস্মৈ তদ্বচনং শ্রত্ব সর্ববস্তষীৎ বভূবহ। ১৬৯ |. .. 
রামন্ত ভ্রাতরঃ সর্ব সুতীন্ষ শত্ত্র পাগয়ঃ 
আরেভিরে রণং করত, মহাবীরাস্তদাজ্য়া ॥ ১০১ ॥ 
রণোন্মুখাংশ্চতান্দ্স্টা! মত্স্ত রাজো মহাবলঃ। 
সমারেভে রণং কর্তৎ মঙ্গলে মন্গলাশয়ঃ॥ ১০২ ॥ 
শর জালেন রাজেন্দে। বারযামাস ভানপি। 
চিছিদ্ুঃ শরজালগ্ জমদগ্নি জুতান্তদ। ॥ ১০৩ ॥ 
রাজা চিক্ষেপ দ্িব্যান্ত্রং শত সুর্য প্রভৎ মুনে। 

মাহেশ্বরেণ মুনয় শ্চিছিদুশ্চাবলীলয় ॥ ১০৪ ॥ 

বিপ্রগণ শান্ত স্বভাবই হুইয়। থাকেন; কিন্ত তোমার মত সমরোদ্যত 

ব্রাহ্মণ কেছ কখন দেখে নাইবা শুনে নাই। দেব নায়ায়ণ বিদামান 

থাঁকিভে আজি এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল! ॥ ৯৯। 

পরশুরামকে এই কথ। বলিয়। রাজেজ্র কাঁর্বীর্ধয বিরভ হইলেন | 
সমরাক্গনস্থিত সকলেই তাঁহু। শ্রবণ করিয়! মেধনাবলম্বন করিলেন 7১৩০ 

পরশুরাঁমের মছাবীর ভ্রোভৃগণ সকলেই তাহার আঙ্জাক্রমে লুতীক্ষ্ 

অস্ত্র মকল ধারণ করিয়। সংগ্রামে প্রবত ছইলেন | উদারচেতা, পুণ্যাত্বা 

মছাঁবল মস্যরাজ ভার্গব সোদরদিগকে রণোম্মখ দেখিয়। যুদ্ধে অগ্র- 

সর হইলেন ॥ ১০১। ১০২ ॥ 

এবং শরজাল নিক্ষেপ করিয়। পরশুরাম সঙ্োদরদিগকে নিবারণ 

করিতে লাগিলেন, এদিকে জমদগ্মি তনয়গণগ সেই মতস্যরাজ নিক্ষিগ্ 

শরজাল অবনলীলাক্রমে ছেদ করিলেন & ১০৩ ॥ | 

হেমুনিৰর নারদ! তখন মংস্যরীজ শভ হুর্ষ্যের প্রভা সদৃশ সযু- 
জ্বল দিব্যাজ্স নিক্ষেপ করিলেন, জমদগ্নি ভনয়গীণ এক মহ্েশ্বরের' অজ্ 
এভাবে ভাহাগড খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিলেন ॥ ১০৪ ॥ 

৪৬ টঁ 



৩৬২ বরশ্মাবৈবর্থপুয়াণফ্। ৩৫ জজ 

দিব্যাস্ত্রেণেব ময় শ্চিছিদুঃ সশরৎ ধলু$৭ 
রথঞ্চ সারথিকেব রাজঃ সম্বাহ মেধ | ১৯৫॥ 
ন্যস্ত শস্তরং নৃপৎ দৃ়্ী মুনয়ে। হর্ষ বিহ্বলাঃ1 
দধাৰ শুলিনঃ শুলং মতস্য রাজ জিঘাংসয়া $ ১০৬ 

শুল নিঃক্ষেপ সময়ে বাথভুবা শরীরিণী। 
শুলৎ ভ্যজত বিপ্রেন্দ্রাঃ শিবস্তাব্যর্ঘ মেবচ ॥ ১০৭ ॥ 

শিবস্য কবচং দিব্য দত্তং দুর্ববাসষ। পুরা | 

মত্স্থ রাজগলেইস্তীতি সর্ববাবয়ৰ রক্ষণং ॥ ১০৮ ॥ 
প্রাথানাঞ্চ প্রদ্দাতারৎ কবচৎ যাচভং নৃপং | 

তদ নিক্ষিপ্য শুলঞ্চ জঘান নৃপতীস্বরং ॥ ১০৯ ॥ 
তচ্ছ,লং তং নৃপৎ প্রাপ্য শত খণ্ড গত মুনে। 

শত্ৈবাকাশবানীঞ্চ শৃজী সন্ন্যাস বেশ কৃহ ॥ ১১০ ॥ 

তহপরে ভীহাদিগের দিব্যাজ্ম প্রভাবে মত্ম্যরাজের শর শরানন, 

রথ, সারথি ও সন্ব।হ পর্যাস্ত খণ্ডিত হুইয়! গেল, রাজাকে আন্ত বিহীন 

দেখিয়া ভার্গবগণের আনন্দের সীমা রিল না! তখন তীঙ্থার! 

মৎস্য রাজের বিনাশ বাসনায় ভগবান শুলপাঁণির শুলান্ত্র এছণ 

করিলেন ॥ ১০৫। ১০৬ ॥ 

তৎুপরে যখন সেই শৃলান্ত্র নিঃক্ষেপ রুরেন, তখন এইরূপ আকাশ- 

বাণী হইল, যে, “ ছে বিপ্রেক্্ণ ! তোমরা মহেম্বরের এই অবার্থ 

শৃলাস্ত, এখন প্রয়োগ করিও না। পূর্বে মুন্িবর ভুর্বানা 'পিৰ দত্ত 

যে অক্ষয় কবচ মৎসারাজকে প্রদান করিয়াছিলেন) ভাছা এখনও 

মংসারাজের গলদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে । এ কচ গ্তারে উিহ্থীর 

সর্বন্গ পরিরক্ষিত হইতেছে, অতঞব অগ্রে ভোদর, ভদ্র নিকট 

এ প্রাণপ্রদ অক্ষয় কৰচ প্রার্থনা কর, তাহার ৮৯০০৪ 

করিও ॥ ১০৭ । ১০৮-। ১০৯ ॥ 

স্থেনারদ! এইক্প আকাশবাঁণী হইবার সময় লা নিঃক্ষেগ্ত ছই- 
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যযাচে কবছং ভূপং জমদি জুতো সহন্নি! : 

রাঁজা দদে চ'কবচং ব্রন্ধাণ্ডে বিজয়ং পরৎ$-১১১॥ 

গৃহীত্বা কবচং তচ্চ শূলেনৈব জঘান হা: 

পপান গহন রাঅস্চ শত চন্দ্র সমাগনঃ। 

মহা বলিষ্টোগুগবান্ চন্দ্রবংশ সমুদ্ভবঃ ॥ ১১২ ॥ 
নারদ উবাচ। 

শিবস্ত কবচৎ ব্রুহি মহন্ত রাজেন যদ্ধতৎ। 

নারায়ণ মহাভাগ শ্রোতুৎ কৌতুহল মৃম 4 ১১৩ ॥ 

নারায়ণ উবাচ। 

কবচৎ শৃণু বিপ্রেন্্র শঙ্করস্ত মহাজুনঃ | 

ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ং নাম সর্বাবয়ব রক্ষণ ॥ ১১৪ ॥ 

ঃ 
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রাছিল, কিন্তু সেই শুল মহস্যরাজের অদ্দ ম্পর্শ করিবামাত্র শত ভাগে 

খণ্ডিত হুইল। শুখন জনদগ্নির অন্যতর তনয় শৃ্গি এ আকাঁশবাণী 

শ্রৰণে সম্মানীর বেশ ধারণ করিয়! রাজার নিকট সেই কবচ প্রার্থন। 

করিলেন। রাজা কবচ প্রীর্থন1! করিবামাত্র সেই ব্রক্ষীগুবিজয় উৎকৃষ্ট 

কবচ ততক্ষগাঁৎ শৃীকে সমর্পণ করিলেন, কবচ আত্মনাৎ করিবার পর, 

তিনি মেই শূলাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়। মণ্ডস্যরাজকে শমন ভবনে: প্রেরণ 

করিলেন | বাছার আননে শত পূর্ণচজ্দ্র বিকাঁলমান সেই মহাবান 

পরাক্রান্ত অশেব গুপশীলী টন্্রবংশ সমুদ্তবত নৎসারাঁজ ধরাশয্যায 

চায়ান করিলেন ১১০। ১১১ । ১১২ ॥ 1 

নারদ কহিলেন, ছে মহ্থীভীগ দেব নারায়ণ | মহ্স্যরাজ ঘে শির 

কবচ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কবচের বিষয় শ্রবণ করিবার 

নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌঁতৃষ্ছল হইয়াছে, অতএব. আপনি আছে) 

তাছ। কীর্তন ককন ॥ ১১৩। 
| 

নারায়ণ কহিলেন, বিগ্রবর নারদ! ঘে করচ ধখয়ণ করিলে সর্ঝ 

শরীর পরিস্িক্ষিত হয়, মা যা! মহাদেব প্রদত্ত সেই ব্রচ্মাণড বিজয় কষে 

বিষয় বর্ণন করিতেছি তুমি অবহ্থিত চিতে বণ কর । ১১৪ ॥ 



৩৬৪ রঙ্কাবৈবর্তগুযংণম্ | ৩৫শন্ছ 

পুর! দুর্বারস!প্তং মত্স্ রাজায় ধীমতে। 

দত্বা বডক্ষরৎ মন্ত্র নর্ব পাঁপ প্রগাশমত ॥ ১১৫ ॥- 
স্থিতে চ কবচে দেছে নান্তি মৃত্যুষ্চ জীবিনাখ। 
অস্ত্রে শঙ্কর জলে যহ্ছো সিদ্ধিশ্চে স্বান্তি শংদয়ঃ ₹ ১১৬ ॥ 
যদ্ধ বা পঠনাদ্বাণঃ শিবত্ব প্রাপ লীলয়। | 
বভূব শিবতুল্যশ্চ যদ্ধত্বা' নন্দিকেশ্বরঃ ॥ ১১৭ ॥ 
বীর শ্রেষ্ঠো বীরভদ্র্রো বভূব ধারণাদ্যতঃ। 
ত্ৈলোক্য বিজয়শ রাজ হিরণ্যকশিপুঃ হ্বয়ং ॥ ১১৮ ॥ 
হিরণ্যাক্ষাশ্চ বিজয়ী বভভূব ধারণাদঘতঃ। 
যদ্ধত্বা পঠনাৎ সিদ্ধে দুর্ববাসা বিশ্ব পুজিতঃ ॥ ১১৯ ॥ 
জৈনীষব্যো মহাযোগী পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ । 
যদ্ব্ত্বা বামদেবশ্চ দেবলশ্চ্যবনঃ স্বয়ং । 

অগস্ত্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বভূব বিশ্ব পুজিতঃ ॥ ১২০ ॥ 

পূর্বে ভগবান্ হূর্বাস। বড়ক্ষর মন্ত্র সহিত পাপ বিনাশন এই কবচ 

ধীমান মৎস্যরাজকে গ্রদান করেন, এই কবচ দেছে বিদ্যমান থাকিলে 

অস্ত্রে, শস্ত্রেঃ জলে বা! অনলে কিছুতেই মৃত্যু নাই, গুতাতঃ অর্ক গ্রকার 
লিদ্ধি লাভ হয়, তাছার আর সংশয় মাত্র নাই ॥ ১১৫। ১১১ ॥ 

রাজ! বাণ যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া অবলীলাক্রমে শিবত্ব লাভ 

করিয়াছেন এবং নন্দিকেশ্বর শিব তুলা ক্ষমতাশালী হুইয়াছিলেন, যে 
কবচ ধারণে বীরভদ্ত্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং হ্িরগ্যকশিপু ব্রৈলৌক্য বিজয়ী 
হইয়াছেন ১১৭1 ১১৮৪ 

যাঁছ! ধারণ করিয়। ছিরণ্যাক্ষ সর্বত্র বিজয়ী হইয়াছেম। যে কবচ 

ধারণ এবং পাঁঠে সিদ্ধ হুইয়। জগছিখ্যাত ছূর্বাসাযুনি এ সংসারের 
পূজ্যতম হইয়াছেন | ১১৯ ॥ 

যে কবচ ধারণে ও যাঁছার পঠনে জৈগীষবা মহাযোগী। এবং বামদের, 
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ও নমঃ শিবায়েতি উতমন্তকং দে লার্বিত?ত 
ও নমঃ শিবায়্েতি চ স্বাহা! ভালৎ সাবু ১২৩ 1 
ও দ্রৌং জীং লী শিবায়েতি প্বাছা নেতে সাবু 
ও দ্রীৎ ্ লীং হ শিবায়েতি মমে' মেপাতু নাঁসিকাৎ ৯২২ 
ও" নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহ! কণ্ঠ সদাবতু | .. 
€' দ্রীৎ শ্রী হংসংহার কত্রেস্বাহা বর্ণে স্দাবতু 1১২৩। 

ও দ্রীৎ শ্রীং পঞ্চবক্তণ য় স্বাহা দৃত্তং সদীবতু। : .. 
ও" জ্রীৎ মহেশায় স্বাহা চাধরং পাতু মে সদা । ১২৪। 
ও জীৎংগ্রীং ব্লীং তিনেত্রায় স্বাহা কেশান্ সদাবতু | 
ও জ্রীং এ মহাদেবায় স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু | ১২৫। 
ও ভ্রীৎ দ্ীং ক্লীংএং রুড্রায় শ্বাছা নাভিং সদাবতু। 

ও ত্রীং এং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা পৃষ্ঠৎ সদাবতু । ১২৬। 

দেবলঃ চাবন, অগন্ত্য ও পুলন্তা বিশ্ব ত্রক্ষাণ্ডে পৃজ। লাত করিয়াছেন 

সেই ককচ ব্রত্তান্ত কছিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ধক শ্রবণ বর ॥ ১২০॥ 
ও” নম: শিবায়, এই সমস্থ সর্বদ1! আমার মন্তক রক্ষিত হউক গু" নমঃ 

শিবায় ম্বাহা, এই মন্ক্রে আমার কপাঁল পরিরক্ষি ত হউক্। গু?ক্দ্রৌং উং 

ক্লীং শিবায় স্বাহা, এই মন্ধ্রে আমার নেত্দ্বয় রশ্ষিত হছউক্। গু" জং ক্লীং 

কং শিবায় নম এই মন্ত্রে আমার নাসিক রক্ষিত হুউক.। ও অমঃ 

শিবায় শান্তায় স্বাহা, এই মন্ক্রেআমার কণ্ঠ সতত রক্ষিত হউক। ৩" 
তীৎ প্র হ,ং সংহার কত্রেম্বাহা? এই মন্ত্রে আমার কর্ণদ্বয় সতত রক্ষিত 

হউক | ও*জ্রীং প্রীং পঞ্চবত্ীয় স্যাাঃ এই মন্ত্রে সর্বদা আমার দন্ত 
সকল পরিরক্ষিত হ্টক, | ও দ্রৌং মহেশায় স্বাহা। এই সন্ধে লর্ঝদ। 

অধর পরিরক্ষিত হউক । €' ভ্রীং ভ্ং ্লীং তরিনেত্রায় স্বাচ্া। এই মন্ত্রে 

মতত আমার কেশ সকল রক্ষিত হউক । গু“দ্রোং এং মহাদেবায় গ্ৰাছা। 

এই মন্ত্রে উচত আমার বক্ষঃস্থল পরিরক্ষিত হউক । গু'জ্জীং উং-জীং 

এ করায় স্বাহ!, এই মন্ধ্রে সতত আমার নাঁতিদেশ রক্ষিত ছউফ.। 



৩৮২ ত্রদ্ধবৈবর্থপুয়াণছ। শন 

ও" শ্রী কী মৃত্ঃজীয়ার শ্বাহাজ্শ্চ মাদাবতু | : 

ও ছু শ্রী ্লীং ঈশানাক স্বাহা পাশ দাত ।১২৭। 
গু জীং ঈশ্বরার স্বাছ! উদর পাতৃ মে -বদা। 

ও ব্ীং পিং মৃত্যুগায়ণয় বাহ! বাহ, সদ্দাব়ু। ১২৮ । 

ও জং স্রীং বলীং ঈশ্বরায স্থাহা পাতু করে৷ মম । 

ও মহেস্বরায় রুত্ত্ায় মিতম্বং পাত মে সদা | ১২৯। 

ও ভ্রীং জ্রীং ভূতনাথার ন্বাছা গাদে) অদাবতু। 

ও সর্বেশ্বরায় সর্ববায় স্বাহা পর্ববং সদাবতু। ১৩০. 

প্রাচযাৎ মাং পাতু ভূতেশ আম্নেয্যাং পাতি শক্করঃ। 

দক্ষিণে পাতুমাহ ক্ুদ্রো নৈখত্যাং স্থাপুরেবচ। ৯৩৯। 

পশ্চিমে খণ্ড পরশু বায়ব্যাং চন্রশেখরঃ। 

উত্তরে গিরিশঃ পাতু এশান্যা মীশ্বরঃ স্বয়ং । ১৩২। 
৬৫১১৯ ৯৯উলিকি 

গর ক্্রীং এৎ হ্রীং ঈশ্বরায স্বাহা, এই মন্ত্রে সতত আমার পৃষ্ঠদেশ পরি- 

রক্ষিত হউক. 1 ১২১ 1১২২1 ১২৩ । ১২৪1 ১২৫ । ১২৬॥ 

ও শ্রীং ক্লীং মৃত্ভাতীয়ায় ম্যাহ, এই মন্ত্র সর্বদা আমার আ যুগল রক্ষা 

ককক। ও” দ্র, ্রীৎ ক্লীং ঈশানায় ল্যাহা, এই মন্ত্র স্বাদ আমার পান্থ 

রক্ষাককক। ও*দ্ধীং ঈশ্বরায় বা, এই মন্ত্র সর্বদা আমীর উদ্দর 

রক্ষ! ফকক 1 ৩ শ্ীং ক্রীৎ মৃত্যুগ্ীয়ায় ক্বাহা, এই মন্ত্র নর্বদা আমর 

বাহু মুখল রক্ষ। করুক। ও দ্র ভ্রীং ক্রীৎ ঈশ্বয়ায় স্বাহা, এই মগ্গ্ 

সের্বদ। কসষার করছয় রক্ষা ককক। ও" মহ্ধেশ্বরায় কদ্রায় নন এই মন্ধ 

সর্বদ। আসার নিভন্দেশ রক্ষা কৰুক। গু" দ্রোহ ৪. ভুতনাথায় স্বাছ।, 

এই মন্ত্র সর্ধ্বদ! মার চরণদ্বয় রক্ষা! ককক। ৪" সর্কেষ্ধরায় সর্বায় জ্বাস্থ। 

 শ্ই মন্ত্র সর্ধদা আমার সমস্ত দেহ রক্ষ। ককক ॥ ১২৭1১২৮। ১২৯। ১৩০ 4 

ভুতেশ আমীর পর্বাদিকে। শঙ্কর আমার অগ্নিকোণে, কদ্র আম।র 

দক্ষিণদিকে, স্থান আমার টৈখতে, খণ্ডুগরশ্ড আমার গ্িশ্চমদিকে, 

চজ্জশেখর মার বাযুকোণে। গিরিশ আমার উত্তরদিকে, ঈশ্বর ন্বয়ং 



৩৫ অ গণগতিখগুষ। ৩৬৪ 

উর্দে হৃড়ঃ সদদাপাতু অধো ছৃত্যুতাকরক্যং |... 
জল্গে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্পে জাগরণে সদা 1 5৩৩৭ 

পিণাকী পাতৃমাৎ ত্য! ভক্তপ্চ ভান্ত বমলঃ$ ১৩৪। 
ইতিতে কথিত বুম কবচং পরমান্ভুভং |. 

দশলক্ষ জপেনৈব নিদ্ধি ভবতি নিশ্চিতং | ১৩৫। 
যদিস্াঁ সিদ্ধি কবচো রুদ্রতুল্যো। ভবেঙু ফ্রুবৎ। 

তব স্সেহাম্ময়) খ্যাতং প্রবর্তব্যং ন কম্যচিৎ। ২৩৬। 

কবচং কাণ্ শাখোক্ত মতি গোপ্যৎ জুদুল্লভৎ। 
অশ্বমেধ মহআাপি রাজস্ুয় শভানি চ। ১৩৭... 

সর্ববাণি কবচস্যাস্য কলা নাহ্তি ষোড়শবং । 
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্রঃ | ১৩৮ । 
র্বজ্ঃ সর্ব সিদ্ধীশো মনৌযায়ী ভবে ফ্রুবং | 

আমার ,ঈশান কোণে, মৃড় আমার উর্দিকে, মৃতুাপ্জীয় স্বয়ং আমার 
অধে। দিকে এবং ভক্তবত্সল পিণাকী পরম প্রীতি সহকারে একান্ত 

অন্থুগত আমাকে জলে, স্থলে? অন্তরীক্ষে, স্বপ্নে জাগরণে সর্বাবস্থায় 
সর্ধদ। রক্ষা! ককন ॥ ১৩১। ১৩২ । ১৩৩। ১৩৪ ॥ 

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট অন্তত কবচেন্গ বিষ কার্ড 
করিলাম, এই কবচ দশলক্ষ বার জপ করিলে সিঙ্গিলাত হয় ১৩৫৪ 

যিনি এই কবচে সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ক্র তুল্য ক্ষমতা. 

শালী হুইয়।.থাকেন | তোমার প্রতি একাস্ত স্বেহ আনে বলিক্াই বলি- 

লাম, কিন্তু তুমি ইহা! আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। এই সুহুল্প প 
কবচ বেদের কাণু শাখায় উক্ত হইয়াছে, ইছ। অতি গোপনীয় বিষয়, 
সহ অর্খমেধ, বা শত রাজসুয় যজ্ঞ, অথবা জমস্ত সমবেত ছইলেও 

এই কবচেরএষোড়শীংশেরও একাংশ হইতে পারে না| এই কবচ প্রসাদে 

লোক জীবগ্ম,ত্ত হয়ঃ সর্ধজ্ঞতা লাভ করে এবং সর্ব এ্রকার সিদ্ধি 



৩১৮ রন্মাবৈররগুয়াণষ্ ওম 

ইদং কবচ অজ্ঞাত্ব। ভজেদ্যং শন্বরং পরভৃং | 

শত লক্ষ গ্রজপ্তোপি ন মন্ত্র সিদ্ধি দায়ক। ১৩৯। : 

ইতি প্রীত্রদ্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে গণপতি 

ধণ্ডে শঙ্কর কবচ গ্রকথনং নাম পঞ্চতিংশোইধ্যায়ঃ। 

অধীম্বর হুইয়। থাঁকে, এমন কি মনন করিলে যথ| ইচ্ছা! গমন' করিতে 

(যে পাঁরে তাহার আর সপে নাই। এই কবচ ন জানিয়! যিনি 

ভগবান্ ভূত তাঁবনকে তজন1 করেম, তিমি শত লক্ষবার জগ করিলেও 

মেমন্ত্র ফলদায়ক হয় না ॥ ১৩৬। ১৩৭। ১৩৮ | ১৩৯। 

ইতি জীত্ক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাদে গণগন্ধি খণ্ডে 

শঙ্কর কবচ এরকথনং নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



৩৬্গ ক্স গপপতিখধজণ ৩৬৯ 

বটজ্রিৎশোহধ্যায়ঃ 
ড 

এ 

নারায়ণ উবাচ। 

মংস্য রাজে নিপতিতে রাজা যুদ্ধ ধিশারদঃ | 
রাঁজেন্দ্রান্ প্রেষামাস যুদ্ধ শাম বিশারদঃ। ১। 

বৃহদ্ধলং সোমদত্ং বিদর্ভং মিথিলেশ্বরং । 
নিষদাধিপতিষ্চেব মগধাধিপতিস্তথ1!। ২। 
আহয়ুঃ সমর যুদ্ধং পশু রামং মহারথাঃ1 
ত্রিভিরক্ষোৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ নারদ | ৩। 

রামস্ত ভ্রাতরঃ সর্ব বীরাস্তীক্ষাস্্ পাণয়ঃ। 
বারযামানুরস্ত্শ্চ তানেব রণ মুর্ধনি। ৪। 
তে বীরাঃ শরজালেন দিব্যান্ত্েণ প্রযত্বুতঃ | 
বারযামাজুরেকৈকং জাতৃবর্গান ভূগেো স্তথা। ৫। 
আঁযযে। সমরং শীঘ্র দৃষ্টাতাংশ্চ পরাজিভান। 
পিণাক হস্তঃ স ভৃগুজ্বলদমি শিখোপম2 1 ৬ 

মারায়ণ কহিলেন? বগুস নারদ! মৎসারাজ সমরশয্যায় শয়দ 

করিলে রণবিশারদ কার্তবীর্ধা, যুদ্ধ বিদ্য। বিশারদ রৃহছদ্বল, সোঁষদত্ত, 

বিদর্ভ, মিথিলেম্বর, নিবদাঁধিপতি ও মগধাধিপতি এই সকল রাজেজ্- 

ণণকে সমরে প্রেরণ করিলেন । ১। ২। 

এঁ সকল মহ্ারথগণ ও তিন অক্ষেগস্থিণী টননা সমভিব্যাসাঁরে করিয়। 

পরশুরামের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন | ৩। 

ভীক্ষান্ত্রধারী পরশুরাঁমের ভ্রাতৃগণ অস্ত্র নিংক্ষেগ করিয়। তাহাদিগকে 
মিবারধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু বহ্ছছল ও সোমদত্ত প্রভৃতি বীরগ্রণ 

গ্রাণপণে শরজাল বিস্তার ও উৎ কুট উংরুষ্ট অস্ত্র নকল নিক্ষেপ করিয়। 
একাদিক্রমে রামের জ্রাভৃগণকে নিবারণ করিলেন ৪1 &॥ 

৪৭ 



৩৭* ব্রহ্ম বৈবর্তগপুরাণম। ৩৬শ অ 

চিক্ষেপ নাগপাশক্ধ পশু রামে ঈ্হাবলঃ | 
চিচ্ছেদ তং গারুড়েন মোমদত্তে। মহাবলঃ ॥ ৭ ॥ 
ভূগুঃ শঙ্কর শুলেন সোমদত্তং জঘানহ। 

বৃহদ্বলঞ্চ গদয়। বিদর্ভং মুদ্িভি স্তথা ॥ ৮॥ 
মৈথিলং মুদগরে গৈব শক্ত্যাঁচ নৈষধং তথা। 
মাগথং চরনোর্ঘাঁতৈ রন্ত্র জালেন সৈনিকাং। ৯॥ 
নিহত্য নিখিলান ভূপান সংহারাগ্নি মমোরণে। 
দু্রাৰ কার্তৰীর্ধ্যঞ্চ পশু রামো মহাবলঃ। ১* ॥ 
ড়া তং যোদ্ধ, মায়ান্তং রাজানশ্চ মহারথাঃ| 

আযষুঃ সমরৎ কর্তং কার্ভবীর্ষ্যৎ নিবাধ্য চ। ১১ ॥ 
কান্যকুজাশ্চ শতশঃ সৌরাষ্ট $ শতশ স্তথা। 
রাঁট়ীয়া শতশশ্চৈব বারেন্দ্রাঃ শতশ স্তথা। ১২ ॥ 

সৌক্ষা বঙ্সম্চ শতশো মহারাষ্ট? স্তথ। দশ । 
কতিথধা গুর্জ্জরাতীয়াঃ কালিঙ্গাঃ শতশ স্তথ!। ১৩॥ 

এ ০ পাপ পপ. 

তখন ত্র।তৃগণকে সমর পরাজিত মন্দন্নন করিয়া! মহাবল ভূগু নন্দন 

গরশুরাম শূল হস্তে করিয়! জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় বেগে সমরাজনে 

সমাগত হইলেন, এবং এক নাগপাশ নিঃক্ষেগ করিলেন । কিন্ত মা” 

বল সোমদন্ত কর্তৃক গকড়ান্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হইব মাত্র নাগপাশ ছিন্ন তিন 

হুইয়! গেল। ৬। ৭। 

অনন্তর ভাব পরশুরাম ভগবান শঙ্করের দত্ত শৃলাস্্র মিঃক্ষেগ 

করিয়। মোমদত্তকে, গদ। প্রহারে ব্ুহুদ্বলকে, মুষ্টি প্রহ্থারে বিদর্ভর1কে, 

মুদ্দীর গ্রহনরে মিথিলেশ্বরকেঃ শক্তি প্র্থারে নিষধগতিকে, গঙ্দাঘাঁতে 

মগধেশ্বরকে এবং শরজালে ঠৈনাদিগকে নিপাতিত করিয়। শুলীয়মির 

নায় বেগে কার্তবীর্ধযার্ভ,নের নিকট ধাবমান হইলেন 1৮11৯। ১৯ ॥ 

তদ্দর্শনে মছাঁরথ নরপতিগণ কাঁত্তবীর্ঘযকে নিবারণ করিয়। আপনায়। 

ুদ্ধা্থ নমর ক্ষেত্রে অগ্রনর হুইল | তর্মধ্যে কাঁন্যকুজ, সোঁরাষ্, রা, 

পাস সী শশা শশী 



৬৬খ অ গণপতিখণ্ম্থ। ৩১ 

কতা তে শর জাল ভৃগু শ্চিচ্ছেদ সতক্ষখং | 
তং ছিত্বাভূযুণ্ধিতে। রামো নিহা'র মিব ভাক্ষরঃ। ১৪ ॥ 
রিরাত্রং যুয়ুধে রামস্তৈঃ সার্দং সমরাঁজিরে । 
দ্বাদশাক্ষোঁহিণীং গ্লেনাৎ তত শ্চিচ্ছেদ পশুনা। ১৫ ॥ 
রস্তা স্ত্ত সমুহঞ্চ যথা খড়োন লীলয়া | 
ছিত্বা সেনাৎ ভূপবর্ধাং জঘান শিব শুলতঃ। ১৬1 
সর্ববা-স্তান্রিহতাৎ দৃক্টী স্র্য্য বংশ সমুদ্ভৰঃ। 

আজগাম সুচক্দ্রশ্চ লক্ষ রাজেন্দ্র সংযুতঃ। ১৭ ॥ 
দ্বাদশাক্ষেহিণীভিশ্ মেনাভিঃ মহ সংযুগে। 
কোপেণ যুযুধে রামৎ দিংহৎ সিংহো-যথারণে। ১৮ ॥ 

ভূগুঃ শঙ্কর শুলেন নৃপ লক্ষ নিহত্য চ। 

দ্বাদশাক্ষেহিণীং সেনা জঘান পশু'না বলী। ১৯॥ 

বরেক্, লুত্ন শরীর বঙ্গের শত শত রাজা এবং মহারাক্টে,র দশ, গুজ্জরের 
কয়েকটী*ও কলিঙের শত শত, ইহার! সকলে শরজাল্প বিস্তার করিতে 
লাগিলেন। পরশুরাম সে সমস্ত ছেদন করিয়া নীছার বিনির্মক্ত 
ভান্করের ন্যায় শোতমান হইলেন। ১১। ১২। ১৩।১৪॥ 

সমরাজণে ভ্রমাগত তিনদিন যুদ্ধ চলিল। ভার্গবের কুঠারাস্ত্র প্রভাবে 

দ্বাদশ অক্ষেহিণী সেন! সমরশব্যায় শয়ন করিল । ১৫ 
ভার্গব, খড়া।ঘাতে কদলীৰন নিপাতনের ন্যায় অবলীলান্কমে 

এস্ট্রূপে দ্বাদশ অক্ষৌছিণী সেন নিপাতনের পর শিবদত্ত শৃল দ্বার 

ভুপ/লরগ্গকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন | ১৬ ॥ 

লমর এত্ত নৃপতিগণ নিহত হুইল দেখিয়া হর্যাবংশনন্ত্রত রাগ! 
সুচন্জ লক্ষরাজেন্্রগণে পরিবেছিত হুইয়। যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন $১৭॥ 

দ্ব)দশ অক্ষৌত্িণী দেনা তাহার অন্ুগমন করিল। লিং যেমন 
ক্রোধ তরে অনা সিংহের এতি ধাবমান হয়, তদ্ধেপ তিনি রোষত্তরে 

ভার্গবের প্রতি ধাবমান হইলেন । ১৮॥ 



৩৭২ ব্রশ্ম বৈষর্পুরাখ্য শগুজ্প 

নিহত্য সর্ধাঃ সেনাম্চ হুচজ্জং যুঘুখে বলী। 
নাগাস্ত্রং প্রেরযামাস নিছাতং তং ভৃগুঃ শ্বয়ং। ২০॥ 

নাগপাশঞ্চচিচ্ছেদ গারুড়েন নৃপেশ্বরঃ | 

জহাম চ ভৃগু রাজা সমরে চ পুনঃ পুনঃ ২১॥ 

ভূগু নারায়ণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ রণ মুর্ধাগি। 
অস্থং যযো তং নিহন্ত্ুং শত ্র্য্য অমপ্রভং। ২২ ॥ 

দৃষ্টান্ত নৃপশার্দ,লশ্চাব রুহারথাতক্ষণাৎ | 
ন্যস্ত শত্ত্র প্রণনামস্তত্বা নারায়ণং শিব | ২৩ ॥ 

তমেব প্রণতৎ ত্যক্তা যযো নারায় পান্তিকং | 
অস্ত্র রাজে ভগবতো। রামঃ সংপ্রাপ বিস্ময়ং। ২৪ ॥ 

কিন্তু ভূগু নন্দন শঙ্করলরা শুল প্রহ্থারে লক্ষ নৃপতিকে নিহত কারয়! 

কুঠার প্রহারে সেই দ্বাদশ অক্ষোণছিণী উসন্য ভূমি সাঁৎ করিলেন । ১৯॥ 
এইরূপে সমরাগত সগন্ত টদনা" বিনাশ করিয়। পরিশেষে নরগতি 

লুচজ্দের সহিত যুদ্ধে এরত্ত হইলেন। এবং দিকপাল সদৃশ সেই মর- 

গতির প্রতি নাগপাশ অস্ত্র গুয়োগ করিলেন । ২০ ॥ 

তখন নৃপবর সুচন্দ্র গকড়াস্ত্র প্রয়োগে পরশুরামের নাগপাশ ছেদন 

পূর্বক তাহাকে লক্ষ করিয়া বারম্বার হাসা করিতে লাগিলেন । ২১৪ 

অনন্তর ভার্গব নারায়ণান্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন । শত লৃর্ষোর গ্রস্ত! 
সদৃশ দীপামান সেই নারায়ণাক্্স সুচন্্রকে নিপাত করিবার নিমিত্ত 

বেগে তাহার দিকে গমন করিতে লাগিল । ২২॥ 

সেই নৃপ শার্দ,ল নুচন্্র নারায়ণান্ত্র সমাগত হইতেছে দেখিয়া! তৎ- 

ক্ষণঁৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই শাস্তিদায়ক অন্তরকে স্ব 
করিয়। সাফটঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ২৩ ॥ 

, খন ভগবান নারায়ণের সেই অস্ত্র জুচজ্জকে প্রধত সন্দর্শন করিয়! 

'আঁর সাহার নিকট সমাগত হুইল ন!| প্রভাত প্রতিনিবত ছুইয়। 

ভার্গবের নিকটে ন যাইয়া নারায়ণের সমীপে গম করিল,। তগর্শনে 

পরশুরাম যংপরেধনাক্তিবিল্ময়াবিষ্ট হইলেন | ২৪ ॥ 



৬৩ ' শাশপঞ্জিহতছ | ্ ৩৭৩ 

ভগুঃ শি যুধগং তোময়ৎ প্টিশং তখা | 
গর্দাং পশুপ্ঃ কোপেণ চিক্ষেপ নৃপ হিংসয়া ।২৬& 
জগ্াহ কালী তান সর্ধ্বাংশ্চন্দন্যন্দন মাস্থিতা। :": 
চিক্ষেপ শিব শৃলং স নৃপমালা বভুব তঙ। ২৬॥ : 
দদর্শ পুরতে! রামো ভদ্রকালীং জগ প্রস্থুৎ | 
বহন্তীং মুগ্ডমালাঞ্চ বিকটাস্তাৎ-ভয়ঙ্করীং। ২৭। 
বিহ্ায় শত্ত্রমন্ত্রঞ্চ পিণাকঞ্চ ভূগু সদা | 

তৃষ্টাব তাঁং মহামায়া ভক্তি নয্রাত্মকন্ধারঃ । ২৮॥ 
পরশুরাম উবাচ। 

নমঃ শঙ্কর কান্তায়ৈ মারায়ৈ তে নমে। নম£। 

নমে। দুর্ঘতি নাশিনৈ মায়ায়ৈ তে নমোনমঃ | ২৯॥ 

ক্ষণ বিলম্বে পুনরায় কোপান্বিত হইয়া সুচজ্দ্ের নিধন বাসনার 

একেবারে উপর্য,াপরি শক্তি, মুষল, শাবল, কুঠার, গদা ও পরশু অস্ত্র 
নিঃক্ষেপ করিলেন। ২৫. 

তগ্নবতী কালী সুচন্রের রথে অবস্থান "পূর্বক পরশুরাম নিক্ষিপ্ত 
সমস্ত অস্ত্র সংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যে শিবদত্ত 

শৃলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; তাছ। মুগ্ডমাল। হুইয়। বিস্তারিভাঁনন কালীর 

মুণ্ডমাল! ছইয়। গলদেশ সংলগ্ন হইল। ২৬॥ | 

তখন পরশুরাঁম দেখিলেন, সল্ম,খে বিকট বদন! ভীষণ মূর্থি জগ- 

স্বাত1 ভদ্রকালী অবস্থান করিতেছেন এবং শৃলান্ত্র তাহার গলদেশে 
মুণ্ডমাল। হইয়! দোলায়মান হইতেছে | ২৭॥ 

: দর্শন করিব! মাত্র অমনি তিনি শুল ভৃতি অস্ত্র শত্ত্র পরিভাগ 
করিদ্েন । এবং প্রবলতর ভক্তি তাঙ্ছার হৃহপদ্ম আকধণ করিল, তখন 

সাহার স্ন্ধদেশ নশ্রীভূত হুইল | অনন্তর তিনি ভাবে গদাদ ছইয়। 
সেক মহ্থানায়াঁকে স্ভব করিতে লাগিলেন। ২৮ ॥ 

পরশুরাম কহিলেন, মাত: ভদ্রকালি! তুমি শঙ্করের কাঁন্তা, ভূমি 



৩৪. ্রশ্মাবৈধ্পপুরাণমূ। ৩৬৯ অ 

নমে। নদে জগঞ্ধাজোয জগঙ্কতৈবযোসমঃ | 
নমোস্ত তে জগম্মাত্রে কারণায়ৈ নমোনম$। ৩৭ ॥ 

প্রমীদ জগ্ততাৎ মাতঃ সৃষ্চি মংছাঁর কারিণি। 

তবু পাদ শরণং ষ।ণি প্রতিজ্ঞাৎ সার্থকং কুরু। ১১।॥ 

ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাত রক্ষিতৃমীশ্বরঃ | 
স্বং গ্রন্ন_াভব শুভে মাং ভব্তৎ ভক্তবঙ্মলে | ৩২ ॥ 

যুষ্মাভিঃ শিব লোকেচ মহাং দর্তোবরঃ পুরা। 

ত্বং বরং সফলং কর্ত,ং ত্বমহ সি বরাননে | ৩৩। 
পশুরাম স্তবং শ্রত্া প্রসন্নাভবদস্থিকা | 

মাভৈ রিত্যেব মুক্বাতু তত্লৈবান্তরধীয়ত। ৩৪ ॥ 
সারাৎলার তোমাকে নমস্কার | তুমি বিপন্নবাক্তিদিগের দর্গতি নাণ 

করিয়! থাক। তুমি মায়াময়ী, অর্থাৎ তোমার মায়ায় কি না হয়? 
আঅচএব তোমাকে আমি সাফীন্চঙ্গ নমস্কার করি । ২৯ 

মাতঃ! তুমিই জগং সংসার ধারণ করিতেছ, তুমিই জগাতের কর, 

অতএব তোমাকে কোটা কোটী নমস্কার, তুমি জগতের জননী, তুমি 
জগতের কারণ % অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ৩০ ॥ 

হে জগৎ জননি ! হেস্যফি সংহারকারিণি !'ছে ভদ্রকালি! আমার 

প্রতি প্রসন্ন. হও | আমি তোমার চরণে শরখাগত। আমার গতি 

রূপ! দৃষ্টি করিয়া! আমার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ কর। ৩১॥ 

মাত্বঃ! তুমি বিমুখ হইলে আর কে আমায় রঙ্গ করিতে মমর্থ ছইবে? 

অতএব.ছে শুভে | ছে ভক্তবংসলে ! আমি তোমার একান্ত অনুগত 

তক্ত ; অতএব আমার প্রতি এসন্না হও । ৩২ ॥ 

মাত: ! পূর্বে শিবলোকে তুমিই আমাকে বর প্রদান করিয়াছ, আত- 

এব বরাননে | তুমি ভিন্ন এক্ষণে আর কে দে বর নফল করিবে) 1৩৩ 
জগদন্বিক। ভদ্রকলী গরশুরামের সেই স্তোত্র শ্রবণ করিয়। গরম 

গরিতুষ্টা হইলেন এবং “তয় নাই" এই কথ। বলিয়া! ডথ। হইতে 

অন্তর্ধান করিলেন | ৩৪॥ 
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এতদ্তৃগড কত স্তোজং শক্তি হুরজ্ঞ ধঃ পিঠ | 
মহা ভয়াং ঈমুত্ীর্ণ সম্ভবেদবলীলয়1|.৩৫ ॥ 4: 
সপজিতশ্চ ত্ৈলোক্যে ব্রৈলোক বিজয়ী ভষেঙ: 1 
জ্তাতি শ্রেষ্ঠৌ-উবেট্ৈর বৈরি পক্ষ বিমর্দকঃ 1৩৬৪ 

ইতি প্রীব্রক্সীবৈবর্তে শহাপুরাণে ভৃগু রুতৎ কালী স্তোত্রং। 

. এতস্মিমন্তরে ব্রহ্মা ভৃণুং ধর্ম ভূতাৎ বরঃ। 
আগত্য কথযামাস রহন্তং রাম মেবচ। ৩৭। 

 ব্রঙ্ষোবাচ। 
শৃগু রাম মহাভাগ রহম্তং পূর্ব্ব মেবচ। 
স্ুচন্্র জয় হেতুঞ্চ প্রতিজ্ঞ! সার্থকীয় চ। ৩৮ ॥ 
দশাক্ষরী মহাবিদ্য। দত্তা দুর্দাসসা পুরা। 
স্ন্দ্রায়ৈব কবচং ভদ্রকাল্যাঃ সুদুল্ল ভৎ। ৩৯॥ 
কবচৎ ভদ্রকাল্যাশ্চ দেবানাঞ্চ জুদুল্প ভং। 

কঁবচং তদগলে তন্ত সর্ব শত্রু বিমর্র্দকং। ৪০ ॥ 

যে ব্যক্তি তন্ভি সহকারে পরশুরাম ক্ুত এই কালী স্তোত্র পাঠ করে, 
'সে অনায়াসে মহাভয় হইতে সমুততীর্দণ হইতে পারে, ভ্রিলোব মধ্যে 

তাহার মল্মমনের অবধি থাকে নাঃ প্রতাীত মে ত্িলোক বিজ্জয়ী জ্ঞাতি- 

বর্গ মধ্যে প্রধান ও বিপক্ষ বিমর্দাক হুইয়। থাকে । ৩৫1 ৩৬ 

ইতি শ্রীব্রক্গবৈবর্তে মহাপুরাণে ভূপু কৃত কালী স্তোত্র।, 
ইতাযবসরে ধার্মিক চুড়ামণী ভগবান ব্রন্ম! পরশুরামের নিকট আ।গ- 

মন করিয়া কন্ছিলেনঃ মহ্াভাগ রাম! রাজ! সুচন্দরকে পরাজিত এবং 

তোঁমার প্রতিজ্ঞা সফল কর্রিবাঁর নিদাঁনভুক্ত পূর্বের এক রহস্য আছে, 

বিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর 1 ৩৭| ৩৮ ॥ 

পুর্নো খধিবর দুর্বল! সুচজ্জ্রকে দশাক্ষরী এক মহ্ছাবিদ্য। প্রদান 

করেন। এ মহাবিদ্যা আর কিছুই নহে. কেবল ভদ্রকীলীল্প এক ববচ। 



৩৭৬ ্রচ্ম বৈবন্কপুরাণমূ। ৩৬% 

“ অতীব পুজ্যং শম্তধ ত্রৈলোক্য জঙ্প কারণং | 
তম্মিন্ স্থিতেচ কবচে কন্তবৎ জেতুমলং ভূবি। ৪১॥ 

স্ৃগে গচ্ছতু ভিক্ষার্থং করোতু প্রার্থনাং নৃপ। 
সুর্ধ্য বংশাভ্তধো রাজা দাতা পরম ধার্ট্মিকঃ। ৪২. ॥ 
প্রাণাংশ্চ কবচং মন্ত্রং সর্ধবং দাস্ততি নিশ্চিতং | ৪৩ ॥ 
ভূগুঃ মন্ন্যানি বেশেন গত্থা রাজান্তিকৎ মুনে। 

ভিক্ষাঞ্চকার মন্ত্রধ্চ কবচং পরমাস্ভূতহ | ৪8৪1 

রাজ। দদেচ মন্ত্ু্চ কবচং পরমাদরং | 
ততঃ শঙ্কর শুলেন জঘান তং নৃপং ভূগুঃ | 8৫ ॥ 

ইতি শরীব্রদ্মবৈবর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে ষট্ত্রিংশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

এমন কি এ কবচ, অন্যের কথা দুরে থাক, দেবতারাও লাভ করিতে 
সমর্থ নছেন। এ কবচ প্রভাঁবে শক্র বিমর্দনৈর কথ! কি বলিব, সর্গ, 
মর্ভা, পাতাল এই লোকত্রয় পর্ম।স্ত পরাজিত হয়। ফেই অতীব পুজা 
সু প্রশস্ত কবচ সুন্দরের গলদেশে বিদামান রহিয়াছে । একবচ সত্বে ভুবনে 
এমন কেনই নাই যে, উহ্থাকে জয় করিতে পাঁরে 11৩৯1 ৪০। ৪১॥ 

অতএব ভৃগুনন্দন! তুমি যাও, গিয়া সুচন্দ্রের নিকট এ কবচ ভিক্ষা 
প্রার্থন। কর, সুচন্দ হ্র্যাবংশীয় রাজা) সুতর]ং পরম ধার্মিক ও দাঁত'»তুমি 
প্রার্থনা করিলে, মন্ত্র ও কবচের কথা দুরে থাক, নিশ্চয়ই ন্যায় জীবন 
পর্যন্ত সমর্পণ করিবেন | ৪২। ৪৩। |] 

ব্রক্ষার বচন শ্রবণে ভার্গব সন্াসি বেশে রাজ! সুচক্জের সমীপে 
সযুপৃস্থিত হুইয়। মন্ত্র সনহ্থিত সেই আশ্চর্ধ্য কবচ প্রার্থণ। করিলেন । ৪৪ ॥ 

প্রার্থণ। মাত্র রাজ। পরম সমাদরে সেই দশাক্ষরী মন্ত্র ও কবচ প্রদান 
করিলেন। তখন পরশুরাম শঙ্কর দত শুলাস্ত্র নিঃক্গেপ করিয়া নরগতি 
লুচজ্ের প্রাণ মংহার করিলেন। ৪৫॥ 

ইতি জীব্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

ষটনিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 
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2 '“" শ্ইরদ উদ্াচ 1 4... এ 
কবচং শ্রোতু টিন তাথ বিদ্ধ দাক্ষরীং। | 
নাথ ততোছি-লর্রবজ্ঞ ভদ্রকাল্যাম্চ সাংপ্রতং 4 ১ বা. 

নারায়ণ উবাচ। ৃ 
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মছাবিদ্ব্যাং দশ্শাক্ষরীং | 
গোপনীয়ঞ্চ করচং ভ্রিধুলোকেষু দুল ভং। হ॥ 
ও দ্ৰাং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি চ মহামনন্ত্র $ 
দুর্বাসা হি দূদো রাজের পুরে কুর্যয পর্বণি। ও 
দর্শলক্ষ জপেনৈব মন্ত্র সিদ্ধিঃ কতা পুরা। 
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব রাজ্ভা কব মুভ্তমং | ৪ ॥ 
বভূব সিদ্ধ কবচোপ্যযোধ্যামাজগাম সঃ] 

, কঙন্নাৎ হি পৃথিবীৎ জিগ্যে কবচস্ত প্রনাদতঃ |৫॥ .. 
নারদ করিলেন, নাথ! আপনি সর্বজ্ঞ। অতএব এক্ষণে আপনা 

নিকট হইতে ভদ্রকালীর সেই দশাক্ষরী মহ্ছাবিদা| ৪ কৰচ শ্রবণ করিতে 
ইল্চা? করি, কীর্তন ককন। ১ ॥ , 

দারায়ণ কছিলেন। বস নারদ ! দশাক্ষরী মহাবিদ।| ও কের ক 
করক্ষিতস্ছি, শ্রবণ কর 4 এই কবচ ত্রিলোক চুব্রভ ও অভি গোপনীয় |২/ 
সি জং লং কীং কালিকায়ৈ স্বাহ।” এই দশাক্ষতী মহান 

ুর্ধেঃ র্বরলা. একদিন প্ু্ষরতীর্ঘে পুর্ষায গ্রহণ লময়ে তাজ! জুচজ্কে 
পদাল করন 1.৩ ॥.. ূ ১.5 875১ 

| রাজাও ডখকালে, দশংলক্ষ বার অপ করিয়। মন্ত্র সিদ্ধি লাভ্ রুরেব ও 
তশুপরে কবচ পঞ্চ লক্ষ বার জপ করিয়! বিদ্ধ কৰ্চ হন। রুবড়ে বৃদ্ধি 
লঃ্ভ 'ছুইালে তিনি খরায়, অযোধাায় আগমন করিয়া গ কবচ 
প্রন্ধাবে সলাদার। পৃথিবী সমস্ত পর।জয় করেন। 81৫৪ 

৪৮. 



৩৭৮ ্রহ্গা বৈরবপুষ্নীণম্ । ওপর এ 

আত্বা দশাক্ষরী বিদ্যা তিধুলোবেরু দুর্লভা। 
অপুন! শ্রোতু মিচ্ছানি কবচং জ্মহিছেমে প্রতো 1৬ 

নারায়ণ উবাচ। ১” 4 
শৃগু বেচ্ষণাষি রাজেজ্র কবচং পরমাসতং | .. 

মারায়ণেন বদাত্তং কপয়! শুলিনে পুরা । ৭ ॥ 

ক্রিপুরন্য বধে ঘোরে শিবস্ঠ বিজয়ায় চ। 
তর্দেব শুলিনাদত্বং দুর্ববাসসে পুর! মুনে। ৮: 
দুর্বনমা চ বদ্দতৃৎ স্ুচন্দ্রীয় মহাত্বনে। 

অত গুহাতরং তত্ত্ব সর্ব্ব মন্ত্র বিশ্রহং। ৯ 
গু দ্রীং জং ক্লী কালিকায় স্বাহা! মে পাতু মস্ত । 
ক্লীংকপালং দা পাতু জ্ৰীহদ্রীংজ্ৰীং ইতি লোচনে।১০। 

নারদ কছিলেন, প্রত! আপনি যে ত্রিলোৌক ছুল গত দশাক্ষরী 

ঘ্ছাবিদ্য! অর্থ/ৎ মন্ত্র বীর্ভন করিলেন, তাছ। ত শরণ করিলাম, এক্ষণে 

কৰচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি রূপ! করিয়। কীর্ভন ককম।১॥ 

মারার়ণ কছিলেন, বস নারদ! পূর্বে মারায়ণ কগাপরভন্ত 

ছুইয়। শলীকে যে পরমাস্তুত রাজেজ্র কব গ্রঙ্গাম করিয়াছেন তাহা 
কীর্তন. করিতেছি ভুমি মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর। ৭& 

পুরাকালে ঘেররতর ত্িপুরানুর সংগ্রাম সমুপস্থিত ছয়। সেই সময়ে 

শিষের ন্জয় লাভ হইবার নিমিত্ত নারায়ণ শিবকে এ কবচ প্রঙ্গান করেন, 

ডাছার কিছুকাল পরে ভগবান শৃলী, খবিবর ভুর্বাসাকে এ কবচ প্রন্নান 
করিয়াছিলেন । তৎপরে ছূর্ধানাও আবার মহত্ব! সুচজ্দ্রকে উহ! প্রদান 
করেন, এই মন্ত্র তত্ব অতি গুটু। এমনকি সমস্ত মন্ত্রের সার টিসি এই 

কচ লং রথ কর! হইয়াছে | ৮ ৯। ডি 
ধ' সী জীংজীং কালিকায়ৈ স্বাহ! এই সন্ রা আমার মনত আবহ 

ক্লীং এই মন্ষ্ে সর্বদা আমার কপাল গরিরক্ষিত ছউক| ভৌং তৌং জী 



১০০১০০০ 

গ' জ্রীং ভিলোচনে ্বাহ/দাধিককাৎ গে রদাবহু 
ক্রীং কালিকে রক্ছ ক্ষ স্বাচা দ্তৎসদাবড়ু। ১১ 
দ্বীং ভদ্রকালিকে স্াহা পাতু মের ফুখুকং। 
ও" দ্রীং জীৎ ক্টং ফালিকায়ৈ,্বাহা কণ্ঠং সদাবতু।১২। 
ও' ্ রীৎ কালিক্কায়ে, শ্বাহা কর্ণ যুগ্ম সদ্দাবতু। ... 
ও. ক্রীংক্রীংক্রীংকাল্যে স্বাহ। ক্কন্ধং পাতু সদাবতু।১৩। 
ও ক্রাং ভদ্রকাল্যে স্বহা মম. বঙ্গ? সদাবতু | 
ও ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা৷ নাভিং পাতু সাবু । ১৪॥ 
ওঁ দ্রীৎ কালিকায়ে স্বাহা মম পৃন্ঠং সদাবতু। 
রক্তবীজ বিনাসিন্যে স্বাঁহা হস্ত সদাবতু | ১৫ ॥ 
ও দ্রীং ক্লীং মুণ্ডমালিন্যে স্বাহা পাদ সদ্দাবতু 
€' জ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা সর্ব্বাজং মে সদ্দাবতু | ১৬| 

৩৭৯ 

৭ শপ 

এই মন্টে সর্বদা নেদ্বয় পাররক্ষিত সউক। ও দ্রৌং তিলোচনে কাছ 

এই মন্ত্রবলে সতত আমার নামিকা পরিরক্গিতত হুউক। ক্রৌং কলিকে 

রশ্ষ রন্মণ স্াহ। এই মন্থর সর্বদ। আমার দন্ত সকল রক্ষা কৰক ।১০।১১ ॥ 

দ্কীং ভদ্রকাঁলিকে স্বাছা, এই মন্ক্র সর্ধদ! আমার অপর যুগল 

রক্ষা ককক। গু দ্রৌং দ্রীং ক্লীং কালিকাইয়ে স্বাা, এই মস বলে 

লতত আমার কণ্ঠদেশ পরিরক্ষিত হউক। ও ড্রীং কালিকায়ৈ স্বাছ! 

এই মন্ধ্রে সর্বাদ1! আমার কর্ণদ্বয় পরিরক্ষিত ছউক। গক্রীং জীং জ্রীং 

কাইল্য হ্থাস্া, এই মন্ত্রে আমার স্বন্ধদেশ পরিরকক্ষিত হউক। ও ক্কীং 
ভদ্রকা্য স্বাছ!, এই মন্প্রে তত আমার বক্ষঃস্থল পরিরক্ষিত হউক। 
গঁ' ক্র কালিকায়ৈ স্বাহ!, এই মন্ত্রেসর্বদা আমার নাডি স্থান পরির- 

ক্ষেত হউক। ১২।১৩।১৪। 
গু ক্কোং কালিকায়ৈ.ম্বাহ।) এই মল্ষ্রে অতত্ত জিন ৃষ্ঠদেশ পরিি- 

রক্ষিত. হউক. ৷ রতীরীজ .বিনালিটনয জ্বাছ।) এই মন্জ্র সতত আমার 

হত্তদ্বর রক্ষণ ককক। ও" ক্রীং ক্রীং মুগুমালিট্যে শ্বাছা। এই সন্ধে 



৩টি. গগন 

প্রাচ্যাৎ গু টিনিিরিনিজিরিন রা 
দক্ষিণে পাতু জামুণ্ড নৈষ্বভ্যাৎ গান্থু-কালিক্ষা এদৰ 
শ্যাম। চ বারহশে পাতু বায়ব্যাহ পাত চণ্ডিক "77 
উত্তরে বিকটাস্তা চ এ্েশান্যাং সাউ্রঙ্াসিনী। /% ॥: 
উর্ধৎ পাতু লোলজিহ্বা মায়াদ্যা-পান্ছধঃ' বদ? ২ 
জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে পাতু বিশ্ব প্রচ্চুঃ সদা |:১৯% 
ইতিতে কথিতৎ বগুয সর্ব মন্ত্ত্ব বিগ্রহৎ। 
সর্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতং পরাত্পরং | ২০ ॥ 
সপ্ডদ্বীপেশ্বরো! রাজা! জুচক্ঞ্োইন্ত প্রমাদূভঃ | 
কবচন্, প্রাদেন মান্ধাত। পৃথিবী পক্িঃ | ২$ & 
গ্রচেতা লোমসশ্চৈ ঘতঃ নিদ্ধে] বন্ভৃবহ। , 
যতো হি ষোণিনাং শ্রেষ্ঠ সৌভরি পিপৃপলায়মঃ | ২২ ॥ 

সর্ধদ| আম।র চরণঘ্বয় পরিরক্ষিত হুউক। গও'ক্দরীং চামুণ্ডায়ৈ স্থাস্থা। 

এই মন্ত্রবলে সর্বদ। আমার সর্ধা পরিরক্ষিত ুউক। ১৫।১৬॥ ২ 
মঙ্কাকালী আমার পূর্বদিক, রক্তৃদন্তিক আমার অগ্নিকোঁণ, চামুণ্ডা 

আমার দক্ষিণভাঁগ, কালিকা আমার নৈখতকোণঃ শ্যাম! আমার 

পশ্চিমর্দিক, চগ্ডিকা আমার বাষ়ু কোণ, বিকটাস্যা আমার উত্তরদিক, 

অক্ঙ্থাসিনী আমার ঈশান কোণ, লোৌলভিহ্বা আমার উর্ধাতাগ, মায়! 
গাভীতি সকলে আমার অধোভাগ; এবং বিশ্ব সবিনা আমায় জলে, 

ক্লে, অন্তরীক্ষে রক্ষা! ককন। ১৭। ১৮ ।১৯। 

বস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব মন্ত্বি গ্রাহ অর্থাৎ, সমন 

মটর সার হইতে সঙ্কলিত এবং সমস্ত কবচের সার সর্কোোৎ কুট এরই 
কৰচ কীনত্তন করিলাম ।২০। 

রাজ। সুচজ্র এই কবচ বলে সপ্তদ্ধীপের অধীশ্বর হইয়াছেন) মানত! 
এই কনচ গ্রনণদে পৃথিবীপতি ছইয়াছেন, গ্রচেত1 ও লোমস' এই কৰচ 
বলে সিদ্ধ হইয়াছেস, এবং কবচ প্রতাঁবে সেতরি, পিপ্পজায়ন খোী 
অধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন | ২১ ২২ ১ ই 



৩৭ 

যদিস্তাং মিনারের 

মহাদানানি সর্বাগি তপাংষি_চ ব্রতানি'চ। 

মিষ্চিতং কণ্্তাস্য কলাং দাহ ন্তিযোড়শীং। ২৩৪ 

ইং কবচ ম জ্াত্বা ভজেং কালী, জগং প্রন |. 
শত লক্ষ প্রযো ন.মন্ত্র' দ্ধ দায়ক: 1২ ). 

ঘি 

ধ্ মণ্তত্রিং শতমোইধ্যায়ঃ| 

যে ব্যক্তি এই কব দিদ্ধ হইতে পারেন, মর্ক প্রকার বা হার 

হন্তগত| কি মর্ষ প্রকার মহ্থাদান। কির্জ প্রকার তগম%,কি মর্ 

গুকার ব্রত কিছুই এই কৰচের ঝৌড়শাংসের একাংশের৪%তুল। হইতে 

গারে না। ২৩॥ | 

এই কচ ন। জামিয়া যে বাক্তি জননী কালীকে ভন করেন, 

তিনি শত লক্ষবার মন্ত্র জণ কাঁরলেও ছার মন্ত্র জপে মিপ্ধি লাভ 
য় ন! অর্থাৎ মেই জগ ফোদ ফলোগদায়ক ক্র মা|২8| 

ইতি রতক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ অন্বাদে গণপড়ি ধর্ডে 

অপ্তত্রিংশ অধ্যায় সঙ্র্ণ। 



০দা২ অঙ্গন রিিকছ । ৬০০০0: 

৮০৯১৮ ৭ 
চন চাকু পঈ ডা ৭] 

০ টা? 1 
সুচন্দরে পতিতে ব্রহ্মানাজেন্্রাণাং শিরেমিগোঁ। 
আজগাম পুষ্ষরাক্ষঃ সেনাত্রযক্ষোহিণী যুতঃ| ১॥ 

সুর্ধ্যবংশো স্ভবো রাঁজা সুচক্র তনয়ে! মহান। . 
মহালন্মমীঃ সেবকশ্চ লক্্মীম'ন্ সুরধ্য সম্মিভঃ| ২ ॥ 
মহালপ্পরম্যাশ্চ কবচং গলে যস্য মনোহরং | 

পরমৈশ্বর্ধ্য সংযুক্ত স্ৈলোক্য বিজয়ী ততঃ । ৩॥ 
তত দৃষটা ভ্রাতরঃ সর্বকে পশুরামস্ত ধীমতঃ | 
আযুঃ সমর করত নান! শস্ত্াম্ পাপয়ঃ| ৪ ॥ 

রাজেন্্রঃ শরজালেন ছেদয়ামাসলীলগ়া। 
চিচ্ছেদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাশ্চাবলীলয়া। ৫ & 

 চিচ্ছেদুঃস্যন্দনং রাত স্ভে বীরাঃ পঞ্চবাণতঃ 1 

দূ হালাল টি রঃ 

নারায়ণ কহিলেন, বি প্রবর নারদ ! রাজকুল ভুড়ামণি জুচন্ত সময় 

শধায় শয়ন করিলে, রাজ! পুষ্করাক্ষ তিন অক্ষেখছিণী উসনা সমন্তি- 
ব্যাছারে লইয। রণস্থলে সমুপশ্থিত ছইলেন।১॥ 

এই যছাবীর পুঙ্বরাক্ষ সুর্য্যবংশসম্ত.ত, রাজ! সুচজ্দরের তনয়, ইনি 

মছালক্মীর সেবক এবং তাহার শরীর কান্তি শুর্যের প্রভার ন্যায় সমু- 

আ্বল। তাহার গলদেশে মলোক্ছর মহা!লক্রনী কৰচ বিরাজমান ছিল 
ভিনি পিতা! অপেক্ষ। এশখ্বর্যযশলী ও ত্রিলোক বিজয়া । ২ | ৩৪ 

ভাছাকে দর্শন করিব! মাত্র ধীমান পরশুরামের আত্রাতৃগণ বিবিধ অস্ত্র 
শন লইয। যুদ্ধার্থ সমাগত ছইলেন। নরেজ্র পুঙ্করাক্ষ শরজাল বিস্তার 

করিয়া! অবলীলাক্রমে স্াছাদিগকে সমাচ্ছন্্ করিলেন। তীছারাঞ, 

অল।য়াসে তন্বিক্ষিগ্ত বাণজাল ছেদন করিয়া! ফেলিলেন 1818 ॥& 



সারথিং পঞ্চঘাধধ ইখা দাপ্হাঞ 

তদ্ধনুঃ সপ্তবাপেদ তুণক্ পঞ্চবাণতঃ | প্র 

চিচ্ছেদুস্তদ' ্ রীত্বর্গান্ বিপ্রায শঙ্কর নী | শন 
তেচ হক্ষোহিলীৎ সেনাংনিজস্ুশাবলীলয়া। : 
স্তং নৃপেজ্দ্র তৈ বীরাঃ শিব শৃসং নিচিকষিপ. 
গলে ধভূব ৩৬ শুলং ল্লাজ্রঃ পুফর মালিকা। ৮ ৪" 

শক্তি পরিঘ'ৈব ভূষুণ্তী মুদগরস্তথা। 
গর্দাঞ্চ চিক্ষিপু বিপ্রাঃ কোপেন ত্বলদগ্রয়ঃ। ৯ ॥.. 
তানি শস্ত্রাণি চুর্ণামি নৃপেজ্জ দেহযোগতঃ1 
বিশ্মিত। আাতরঃ সর্বে ভৃগোরেব মহামুনে1:১* &॥. 

রথং ধনুশ্চ শস্্াণি চাল্ত্রাণি বিবিধানিচ। 

সেনাং প্রস্থাপয়ামাস কার্ভবীর্যার্জ,নঃ স্বয়ং | ১১. & 

অনন্তর ৪ [চ শরে তীস্থার রথ, পাচ বাণে তান্ছার সারথি এবহ 

দশ বাণে তাহার রথাশ্ব দ্কল ছেদন কণরলেন। সগ্ডশরেতাঙ্বার 

শরাসন, পঞ্চ বাঁণে তাহার তৃশীর এবং শঙ্কর দত্ত শুল গ্রন্থারে 'স্রীহা'র 
'প্রাডৃগণ ছিন্ন ভিন্ন ুইলেন। ৬1৭ 

পরশুরামের মঙ্াবীর ভ্রেভৃগণ অবলীলা ক্রমে পুষ্করাক্ষের ভিন 
অক্ষোঁছিণী সেন। নিপাত করিয়া পরিশেষে তাহাকে নিপাত করিবার 
নিমিত্ত শিবদত্ত শৃলাস্ত্র নিঃক্ষেগ করিলেন কিন্ত সেই শুলান্ত্র পুস্করাক্গের 
অঙ্গ স্পর্শ করিৰ। মাত্র পদ্মমালার ন্যায় ছার গলদেশে দোলারমান 
হইতে লাগিল । ৮॥ 

তখন বিগ্রগা্ কৌপে অনলবৎ প্রজ্বলিত হইয়। শক্তি, রা হী 
মুর ও গদাস্ত নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অস্ত্র সকল পুক্ন্রার 
গ্াষ্পর্শ করিব! মান চূর্মিত হছইল। তখন ভার্গবের টি তাত 
বিশ্ময়াবিউ হুইলেন। ৯। ১০ ॥ 

এদিকে কার্বীর্ধ্যার্জ,ন তৎক্ষণাৎ পুনরায় রথ, পরাসন; ঢা 



৩৮শ্. ব্জইধব্পুতাণম্ |. ৬ ক 

রাজাস্তক্দজ 'সধ্বন্ছসপূহহর নো প্জক্গাযজতপৎ. -.. 
চকার শরজালক অঙ্গ স্বর তং মুছে শ:+১২০৯: 

চিচ্ছেদু; শর্জৎলঞচ তে বাঁরাঃ-শক্জপাণল্ সাল 
রাজ। প্রস্থাপলে নৈব নিব্ড্িতাংন্ডাংশচকারণহ | +১৩৭, 

ভ্রাতৃৎস্ভ-দ্দিদ্রিতান্দস্ক। থড রাম -মহারঃ$ ;" 
ক্ষত বিক্ষত বর্ববাজান বোধ্ষামান তত্ৃভঃ $ ১৪ ৬ .. 
বোধয়িত্বা তামিরাধ্য জগাম রণ মুর্ধনি 1 
চিক্ষেপ পশু ক্লোপেণ শ্াস্রং রান জিঘাংসয়। ১৫। 
ছিত্বা রাজ্ঞঃ কিরীটঞ্চ পশ“ ভূমে। পরপাত হ। 
জগ্রাহ পশু? শীঘ্রঞ্চ পশু রামে! মহারলঃ। ১৬ & 
তদ। শঙ্কর শুলঞ্চ চিক্ষেপ অন্তর পুর্বকং। 
নৃপস্ত কুগুলং ছিত্ব! জগাম শির সন্নিধিং ৭ ১৭॥ 

অস্ত্র, শত্ত্ঃ ও ৈনা সকল পুক্করাক্ষের নিকট €প্ররণ করিলেন। মন্থা- 

বল পরীক্রান্ত রাজ! সেই রথে আরোহণ করিয়া ঘোরতর শর বুড়ি 
বর্ষণ করতে লাগলেন। ১১। ১২ ॥ 

অস্ত্রধারী বি প্রণণ পাণপণে সেই নরেজ্জ নিক্ষিপ্ত শর বড়ি নিবারণ 
করিতে লাগিলেন! অনন্তর রাজ! পুষ্করাক্ষ এস্থাপনাস্ত্র নিঃক্ষেপ 

করিলে ভাগ্বগণ একেবারে নিদ্রায় অত্িভুত্ত হইলেন । ১৩॥ 

যবল পরশুরাম ক্ষতবিক্ষগাদ্দ সেই ভ্রাভৃগণকে নিদ্রিত বিলো? 

কন করিয়। যোগবলে তীছ[দিগকে এপ্রবোধিত করিলেন । তত্পরে 

উ.ছাদ্বিগকে নিবারণ করির। ন্বঘ্ং সমরাজ্ণে গমন পুর্ধক পুদ্র। সের 

নিধন বাসনায় রোষ ভরে সহুস! পরশু অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন ৭১৪১৪ 

. স্ুঠারাধাড়ে দরেভ্রের কিরীট বিচ্ছিন্ন হুইয়। ভুতলে. নিপতিত 

হুইল |, ম্হাবনয পরশুরাম বেগে গিয়া দেই কুঠার পুনর্ক্রর এক 

কহিলেন। ত্পরে মন্ত্রপুত শিবদত শুঁলাস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত হইলে সেই 

শূল, পুক্করাক্ষের কুগডল ভুষণ ছেদন করিয়। ভগবান ভ্ভুত তাঁরনের 

অনীশে সমুপস্থিত ইল ।১৬। ১৭৪ 



রাজা নিহব্তং তং রাখ রগাপক্কারহ। 
চিচ্ছেদ শরজালগ) পশ্ুিযিশ্চ লীলয়া ৮ তক 
ক্রমেণ রাজা নাঁনীজ্বং চিক্ষেপ মন্ত্রী পূর্বক রি 
তাং শ্চচ্ছেদ কর্ম পৈব ভূগুঃ শন ভৃভাত্বর; 1 টা 
ভৃগু শ্টিঙ্ষেপ নানী মহাসন্ধান পুর্ব্বকং | ৮ 
তাৎ শ্চিচ্ছেদ মহারাজঃ সন্ধানেনাবলীলয়া। ২০ 
রামশ্চিক্ষেপ ব্রহ্ধাস্ত্রং সন্ধান মন্ত্র পুর্বকং | ও 
রাজ নির্বাপণঞ্চক্রে সন্ধানেনাবলীলয়া | ২১৪ 
সর্বাণ্যন্্রাশি শঙ্্ীশি রামঃ পাশুপভৎ'বিনা। 
চিক্ষেপ কোপ 'বিভ্রান্তো ভূপশ্চিচ্ছেদতামিচ | ২২ 
রামঃ ম্লাতব। শিবং নত্বাক্ষিপ্তং পাশুপতংৎমুনে। 
নারায়ণম্চ ভগবাঘুবাচ বিপ্র রূপধৃক | ২৩॥ '' * 

অনস্তর পুক্করাক্ষ পরগুরামের বিনাশ বাসনায় শরজাল বিস্তার 

করিলে, স্তীর্গৰ অবলীলাক্রমে সে শরজাল ছেদন করিলেন। ১৮৪ 

গুচন্্র তনয় মল্্রপুত করিয়া! বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ধনু” 

দ্রাগ্রাগণ্য ভার্গব একাদিক্রমে সমস্তই ছেদন করিয়। ফেলিলেন। ১৯৪. 

_ ভতপরে ভূগুবর বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক নান] প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন, কিন্তু রাজ! পুক্করাক্ষের অনুদ্ধান বলে সহঙ্গেই. সমস্ত ছি 

ভিন্ন হুইয়! গেল | ২৩ 

তখন পরশুরাম মন্ত্রপুতত করিয়া! সন্ধান পূর্বক রানির 

করিলেন, কিন্ত রাজ! পুদ্ধর।ক্ষের আত্ম নিঃক্ষেপ বলে সছজেই তা! 
নির্বাণ পদবী লাভ করিল । ২১॥ 

'পীশুপত অস্ত্র ভিন্ন আর সর্ব প্রকার অস্ত্র শ্ত্রই পরশুরাম (কর্তৃক 
রৌধাপ্তরে গপরিত্যজজ, ছইল, কিন্তু পুক্ধরাক্ষ সে সমস্তই ছেদন করিলেন 
সমস্ত অস্ত্র শত ব্যর্থ হুইল দেখিয়া ভার্গব আানীপ্তে শিবকে প্রণাম পুর্ব 
পাশপত অস্ত্র মিংক্ষেপ করিতে সযুদ্যত হইলেন । এসময় ভখবান 

৪৯ | 



ব্ছচবৈবারার্ধুরী গম । ৩৮৬ বদ 

| "নাল - কুল খা কাসড ঈছা 

কিন্করোধে ভূঙ্গো বস সতমবভান্গিনিকিও $ক7 

নরছ হস্তৎ পীঞুপভৎ কোপা কিৎ ক্ষিশষি- জম%*-$২৪ ॥ 
রিশ্বং পাশুপতেনৈব-ভবে্ছেম্ম চ. স্ত্বরৎ ।- 

সর্বক্ষঞ্চ শন্্রনিদং বিন। ভ্রীকুষতমীশ্বরং | ২৫ ৪. - 
অহং পাশুপতং জেতু মনন্তেব. সুতর্শনং।- 

হরেঃ সুদর্শনটঞচব অর্ববাজ্ত্র পরি মর্কৎ। ২৬ ॥. 
পাশুগাতৎ পশুগন্ডেহব্ৰে রেব জুদর্শনং |. : ২ লু 
এতে প্রাধানে-সর্বেষ$ মক্্রীণাঞ্চ জগজ্য়ে । ২৭ ॥ 
ত্যঙ্গ পাগুপতহ ব্রহ্ধন্মদীয়ং রচনৎশৃখু।.. 
যথ। জেব্য সি. রাজানৎ পুঙ্ররাক্ষং মহাবলং,। ২৮ ॥ 

কার্তবীর্ধ্য মজেতারং বথা জেয্যসি মাৎপ্রত 
শ্রায়ভ'ৎ সাবধানেন তঙ সর্বৎ কথয়ামিভে | ২৯ ॥- 

নারায়ণ ক্রাহ্ষপ,€রশ ধারণ-করিয়] পরশুরামকে কছ্িলেন-। ২৯ 1২৬৪. 

রত ভূগো.! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়।কি করিতে উদ্যত 
হুইয়ছ ? তে$সাত্র এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইল কেন? তুমি একজন সামান্য 

ম্মৃক্যকে, বিনাশঃকরিবার নিমিত্ত পাশুপত অঞ্স নিঃক্ষেপ করিতেছ ?$হ81 
7 -গাজপত অজ্স নিক্ষেপিত-করিলে অবিলমে-সবস্ত, বিশ্থমহসার ছব্জ- 

সা হয়! কেবল সর্দ্বেশ্বর শ্রীরুষ্ষ বাভীত ইন্থাতে বিধংসিত' নং হর, 

বর্ষ) মন্দ কিছুই, দেখিতে পাই না ২৫ .. 

।« ধকবন্ এক: মাত্র আমিই গাওুপত গু. সুদর্শনাজ্্র নিবারণ করিতে 
সমর্থ । জ্ীহুরির সুদর্শনাজ্ত্রে সর্ব প্রকার অন্ত বিমর্দিত, হয়|. ৯ প্রতির, 

গপত এরং হরির, লুদর্শন এই উত্তয় ভ্রিজগতে. জমুদ্ক- অঞ্জু মধ্যে 
গ্রুপ ।" অন্রঞব ক্রাঙ্ষগ ! পঞ্শুপন্ত আজ্ত্র গ্ররিত্যাগ, করিয়। -আয়ার 

বচতক্ষ মনোযোগ পূর্বক 'কর্মপাঁত কর। সংগ্রতি ষে হিগায় অনুলজন 
কিল মক্বল। পরাক্রান্ত পুক্ষর/ক্ষ এহং, ছুজ্জর্ন . কার্তরীর্নযকে- নয় 

৪টি . 



৩, গণপ ভিড ৬৭, 

মহালন্ষম্যাপ্চ কবচং বিখুজোতিফ্য দুল ভং.।' .. .:.... 
ভক্ত 75 পুহরাজেগ গং লয় 1৬ ॥ পা 

পরৎ দুর্গাতি মাশিন্যাঃ কবচই -পরমান্ক/তং | 
ধৃতঞ্চ দক্ষিণে বছো পুঙ্করাক্ষ বুতেন ৪7৪: 
কবচচ্ছ। প্রমাদেন বিশ্ব জেন্তং ক্ষমৌচ. তো! . 
কো জেতা চ ত্রিভূবনে দেহে:চ কথচে স্থিভে। ৩২ ॥ 
অহং যাস্তামি ভিক্ষণর্থৎ সন্নিধটনে তয়োরর্ম নে) ২7 
করিষ্যামি চংতন্ডিকাং প্রতিজ্ঞ! মফলাজতে (৩১): 

ব্রাহ্মণস্য বচৰ জানব! রাম সন্ত মামলঃ |. 
উবাচ, ব্রাক্ষণ* হৃদ্ধং হৃদয়েন ববিদ্ুক্নত1। ওল & 
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ন জানাণি মথাপ্রাজ্ঞ কত্বং ত্রাঙ্গণ রূপ-ধুক়।. 

শীস্র্চ ভ্রতিমাং মুঢ়ং তদা গচ্ছ নৃপাস্তিকং | ৩৫ |. 

করিতে শীযিবে। তাঙ্া' বিশেষ রূপে বলিতে, তুমি নটি 

হইর। শ্রক্ণ ক্র খর ২৬৩। ২৭। ষ্৮। ২৯ ॥ 

মছালকীকবচ ত্রিলোক ছুল ভ। . পুগ্ছরাক্ষম ভক্তি: পূর্বক "সেই রি 

ছল কব 'যথ+বিতি 'কষ্ঠে ধারণ করিয়াছে । আর ছুর্গত্ি শাঁগিনী 

ুর্গাক্ম কর অতি অস্তুত। এ অন্তত কবচ পৃক্ষরাক্ষের পুত দক্ষিণ 
বংস্ছতৈ ফা রগ: করিয়াছে। ৩৩1 ৩১1 ' টি 

“এই কচ 'প্রসাদে কি পি৩া, কি পুত্র উভয়েই বিশ্ব বিভা করিতে 

সমর্থ । এই কবচদ্েেছে বিমান থাকিতে ত্রিগুবনে এমন হি রাই 
মেড ঞকাবন্ধারীতক পারাফ্ধিত করে ৩২৭) রঃ 

"হছে সুমিবর অতএব আমি লেই কঘচ ভিন্মগ করিবার দিম উদ্ঠীচ 
দিগের গিফট 'লামব রিয়া হ্েধমর গ্রতিজ্ঞা চারি জনিত “নিট 

করছ প্রার্ধন+ কজন (৩৩৬৭: . :.. ১.৮ চাক 

পরশুরাম বদ্ধ ব্রাক্ষাণের বচন শ্রবণ করিবাণাত ভয়" তকিত শছয়া 
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পশুরাম বচঃ আন্ব, ওযক, হািণঃ-ম্য়ং.।.. 
অহং বিষ রেৰ যুক্কা যম) ভিক্িতুদীঙর১। ৩৬. 
গত্বা তয়; আন্লিখানহ যষাচে কবচঞ্চ, ছে] . 
দঘতু সত চ কবচে বিষবে বিষ মায়য়া।. 
গৃধীত্বা। করচে বিচ্ট বৈকুষ্ঠং প্রজগাম সঃ।..৩৭ ॥ 

মআরদ উবাচ। . 

মহালম্মম্যাশ্চ কবচং কেন দতং মহামুনে । 

পুক্ষরাক্ষায় ভূপায় আ্োতৃৎ কোতৃছলং মম। ৩৮ ॥ 
কবচধ্শপি দুর্গায়াঃ পুফরাক্ষ ক্ুতায় |. 
দুল্লভং কেন বা দত্বং তন্ভবান বত মর্হসি। ৩৯॥ 
কবচঞ্চাপি কিস্তুতৎ তয়োশ্চ তস্য কিং ফলৎ। 

মন্ত্রোচ তৌ কিং প্রকারো তন্মে ভ্রহি জগদগ,রো। ৪০ ॥ 

উঠিলেন, এবং জুঃখিতাস্তঃকরণে সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 
ধটমন,! আপনি ব্রাহ্ষণ বেশে কে আমার নিকট উপস্থিত ছহয়[স্থেন, 
আমি ফিছুই জ্ঞাত ন্ছি। অতএব সত্বর এই মৃঢ়ের নিকট আত্ম গ্ররিচয় 

প্রদান করিয়া রাজ! পুক্ধর[ক্ষে্ নিকট গমন ককন। ৩৪। ৩৪ . 
: ভখন বিপ্রবর পরশুরামের বচন শ্রবণে ঈবৎ ছাল্তা এবং “ ক্ছামি 

রিঙ্টট ” এই মাত্র প্রতুনত্তর গুদান করিয়। কবচ ভিক্ষার্থ ভাহামিঃগর নিকট 
উপস্থিত হইলেন। এবং ভিক্ষ! করিবামাত্র তাহার! উভয়েই”. (কি 

য়ায় মু -হইয়। তাহাকে কবচ প্রদান করিল। ভগবান্ বিঃ, ভখন 

ক্বচ গ্রহণ করিয়] ট বকুষ্ঠে গমন করিলেন । ৩৬ । ৩৭0... 1... ৮৯ 

নারদ কহিলেন, মহ্থাযুনে ! এই আপনি যে মছালক্ষনী ককচের কথ। 

উল্লেখ রুরিলেন, রাজ! পুহ্ছরাক্ষকে এ কৰচকে প্রদাঙ্গ করিয়াছিলেন? 

অবঃ কার পুল্রই বা রাছার নিকট হইতে চুল দুর্গ) কষ: প্রা 
হইলেন? এ উভয়ের কবচ কি প্রকার? করচের মদন: কি.? এছ এ 

 উতয়বিখ বড়ুচের মন্ুই ব1 রি ইহ! আবণ করিবার নিমিত্ত আমার একাত 



*৩৬ দা বম * শপ ই | ৩৮৯ 
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দত্তংসসনহ্কুগধযেগপুঙ্গরাক্গগয়-বীমিতে 17547) 
মহালন্মযা%6 কষটং মন্ত্রশ্চাপি হশাক্ষিরহ | ৪১ 8 

স্তবনথশপি গোগ্যঞ্চে বোঞ্ তচ্চ রতঞ্ যত কি” 

ধ্যান সামবেদৌক্তং পুজা বিধি মনোহরং (8২৬ 
দুর্গায়াশ্চাপি কবচৎ দত্তং দুর্ববাসস। পুরা । 
স্তবনঞ্চাপি গোপা মন্ত্রথগপি দশাক্ষরঃ | ইত ॥ -+ 
পশ্চাড শ্রোধ্যিতণ সর্ব্বং দেব্যাশ্চ পরমানু তং) 

মহ যুদ্ধ সমারস্তে দভং প্রার্থনয়া চ যু । 8৪॥ 

মহালম্ম্যাম্চ মন্ত্রঞ্চ শৃণ তং কথয়ামি তে। : 7 

ও শ্রী, কমলবাজিন্যে স্বাহেতি পরমান্ভূতৎ। ৪৫ ॥ 

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্ং শৃণু পূজা বিখিৎ ২ মুনে। 
দত্তং তস্মৈ কুমারেণ পুফরাক্ষায় ধবীমতে | ৪৬ 

কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে জগদগুরে! ! সানি যখাবথ 

সমন বর্ণন ককন । ৩৮ । ৩৯1 ৪০ ] 

নারায়ণ ককিলেন* বস নারদ | পুর্বে এই মঙ্ছালক্ষদী- কব ও ইহার 

দশাক্ষণর সন্ত্র, এ উভয়ই সনতকুমাঁর, ধীমান প্ু্করাক্ষকে প্রদাস করেন । 
ইনার শুক, নাঙ্ছাত্বা, সামবেদেক্ত ধান ও মনোহর পুজা গ্রকরণ“যাঁছ 
৪৮৪ তাছা! অভি গোপনীয় | ৪৯। ৪২ ॥ |. পি শশ 

' আর এই যে তুর্গী কবচের কথ! কছিলে, ইন্থাতেও স্ব শু দর্শাস্র 

মন্ত্র আনছে, তাহাও অতি গোপনীয় । উহা খাষিবর উ্াদা পুক্ষরাক্ষের 
পুভকে গুদান করিয়াছেন 1:৪৩ ॥"' টি সি 4 

“৫ যাঁছা হউক, ঘোরতর সংশ্রীম সমুস্থিত হইলে ভগবতী ছুর্ম ফান্থার 
গ্রার্থন! ত্রমে মেপে স্বীয় কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? সে অস্তুত-খধচ 

পরে'শ্রবগ করিবে) ষংখ্রতি মগছালক্ষনীর মন্ত্র বরিতেছি শ্রবণ কর 1: ৩ 

স্ত্ীং কমলাবাসিউণা প্বাহণ” ইহাই নহালগ্ষমীর পরমাত্ত,ত-মন ৪৪7 98 ॥ 



৩৯৩ ব্রহ্ম টরনক্ষাটুরাগযু। অজ. 

সহজদল পর্স্থাং গ্নাচ প্লিককাং, সতীং | 
পছালয়াং পদ্ধবন্ততাং পপর ভে টচামট...৭ 8. . 

প্র পুষ্প প্রিদ্বাং পদ্ব পুশাতিপ্পবিশাযিজনৎ 3. 
পদ্মিনী, পম হস্তাঞ্চ পদ্মদণাল! বিভূষিতব: | ৪৮৭ 
পদ্ম ভূষণ দ্ভুষাচ্যাং পদ্বশ্দোভা বিবর্ধিনতী, |. :.... 
পদ্ম কানন পশ্যস্তীঃ, সস্ম্মিতাৎ তাখ; ত্বজে মুঝ্দ৷ ! ৪৯ ॥ 
চন্দনাষ্টদলে- পছে গস পুষ্পেণ পুজীয়েছ।:.. 

গণা সংপুক্কা দত্বচৈ রেপুচারাপি-মোভলার £*॥. 
তত স্তবত্বা চ প্রথমেহ-সাখকে” ভর্তি পুর্ববিহ্ং 7 
কবচৎ শ্রয়ভাৎ ব্রক্মন্ সর্রব-সারং বনামি-হ্েক ৫ঠ সব. 

ভার 

এক্ষণে সামবেদোক্ক ধ্যান ও পু! রিখি. কীন্ধন করিডেছি শব 
কর। জনুকুমার এই ধ্যান ও পুজাবিশি দান পু্াঙষকে প্রদান 

করিয়াছিলেন । ৪৬৫" 

দেরী কযালে। স্ম্ররল পরতো দারআবামস্থ। নং তামার বঙ্জ ন,প্প মন 

নাষ অতি মনোহ্ছর ! তোমার লোচন পন পরের নায় গায়, 9৯, 

গুম্পের অধ্যে পদ্মই তোমার একান্ত প্রি । তুমি গজ গ্কুশ্পেন,শয়া।য় 

শয়ন কারয়থক, ভুমি রমণী মধ্যে পদ্মিনী১.প হপুস্ব.সন্ভত নোনা ও কৰঝ- 
গদ্য ্শেভিজ রর । তুমি সর্ঝদ। পঞ্ম মালায় বিভুঘিত হইয়! থক 39৮8 

তোমার সর্ধাঙ্গ পদ্মালঙ্ক্যরে, অলঙ্কত, . তুমিই -প্ের গে কর্ন 
করিয়ঃদ থক! প্রত কানন নিয়ত তোমার. নয়নের-আ্ঞানদ্দ অঙশ্বাদন 

করে), ভবে হবাম্স।ননি ! আমি পরমোল্লচনে তোমাকে জন করি । ৪৯ 
বশুস নারদ | এই ধ্যান পাঠ করিয়। পন্রপুদ্প দ্বার। সডন্বন জাফর 

গানের কমলবকে পুজ। করিবে । অনন্তর দেবীর পারিষদগ্রপকে থু করিয়। 

৮ বোস্ুখ উপচার এদান করিবে । &% 8... ৮... 01:15 

, অনন্তর, মধুরুব্র দেরী স্কতি পাঠ ক্রিয়া অপুর্বর গগাম, জী 

বম 1দসারভুত মহ।লনসী। কৰ$ কীর্তন করিতেছি শ্রাবণ কর (: এই 
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"” ঈরিিনিজউবডী লতি ২ 7 
শৃণু বিপ্রেন্ পর্থারীঠিকবচই পরম শুভং 7৭ 2 
পদ্ম নাভেন'য্দ উৎ মাভিপষ্ঘ থৈ | দুল 

প্রাপ্য কব অন্মা তৎ পদে নমৃজে জগ শট 
পঘ্ালগা প্রসাদেন স লী কো বভূব সঃ 1৫81 
পথ্মালয়াবরং প্রাপা পান্স্ট জগতাং প্রভুঃ। ই. 
পা্মেন পঞ্ধ কল্পে কবচং পরমান্তঁতং। ৫৪0 * 
দর্তং সনত্কুষীরায় প্রিয় পুত্রায় ধীমতে 1171 

কুমারেণ চ যর্দাতিধ পুক্ষরায় চ নারদ 1৫৫1 
বদ্ধ ত্বা পঠনীদ্ব হ্বা সর্ধ সিদ্ধৈশ্বরো মহানি। 
পরমৈষ্র্য লঘু? সর্ব সম্পৎ সম্বি্ঠঃ। 1৫৬ 
যন্ধূত্ চ ধর্ীধ্যন্ষঃ কুবেরশ্ছখনাধিপঃ |. 
স্বাক্স্ভূবো মন্ুঃ শ্রীমান পঠনাদ্ধাব্রণাদ্ঘতঃ | ৫৭ ॥ 

এ 

বলিয়া মারায়ণ কম্ছিলেন, বিগরবর ! কমলার কবর্চ অতি শুভ ফল প্রদ | 

পর্বে ভগবান্:পদ্দনীভ কমলযোনি রক্ষার নাতি পদ্মে এই কবচ প্রদান 

করিয়ভিলেন | ৫১ ৫২1 টিসি নি 
পকমলঘোনি ব্রদ্ষী এ কধচ শ্রাণ্ী হইয়া তাঙীর' বলে” উন 

ন্শভিফমলে-সমন্ত' জগতৈর ্ প্ি করেন দেবী কমলার" পঅঞ্পাতিদ ভাসি 
লক্ষী যুক্ত হন । 'ফলতঃ পগ্মালয়। লম্মীর নিকট বর লাউ" করিয়া 
পর্ঘাীযৌনি ব্রক্গা জগ প্রভু হইয়াছেন! ভগবান পদ্মযোষি পগ্ীকস্প 
সধয়ে। জ্থীয় তিয়কুমার ধীমান সন কুমাঁরকে এই" অং ত ক্ব্ট প্রদান 
কিয় স্থিজেল 1 অনতকুমার আবার এ কচ পুর্ধরকে * প্রদী্ম' 

15 শহাজি। নজকল 
করেন । ৫৩1 081 ₹৫॥ | সি 

* সে খাই ্উক যে কবচ ধারণ ও যাছার পাঠে শুগবীন' কমলযোনি' 

সর্ধ্রীকাঁরদ্িক্ধির অহীর্্রত্ব ও পরমৈশ্তর্ধা 'লাভ করিয়! সর্বএকাইি। মস: 
খাদ শ প্ ত 

তির অধীশ্ব় হইয়াছেন । যে কবচধারণে ধনীঘিগী্তি কহে খমা: 



৩৯২ বরক্ম বৈবর্তপূরাপষ 1 ৩৮ 

প্রিয় ব্রতোতানপাছে ল্জমীবন্ত, যতো মুনে। 
পৃথুঃ পৃথ্ীপতভিঃ সদ্য! ব়ূব খারখাদঘতঃ। ৫৮. | - 
কবচন্ত প্রসাদেন হ্বয়ং দক্ষঃ গ্রজাপতিঃ 1. 

ধর্্মশ্চ কর্মণাং সাক্ষী পাতা যন্ত প্রসাদ্বতঃ | ৫৯ ॥ 
যন্ধর্তে দক্ষিণে বাহৌ বিষণুঃ ক্ষীরোদ শীয়কঃ। 
ভক্ত্যা বিধর্ডে কষ্টে চ শেয়ে! নারায়ণাংশক:। ৬০ ॥ 
যদ্ধ-ত্ব' বামনং লেভে কশ্যপশ্চ গ্রজাপত্তিঃ। 

সর্ব দেবাধিপঃ শ্রীমান্মহেক্দ্রে! ধারগাদ্ঘতঃ | ৬১ ॥ 

রাজা মরুণ্ডেো ভগবান্ ব্ভূব ধারণাদঘতঃ | 

ব্ৈলোক্যাধিপতিঃ ঞ্ীমান্রহুশে। যস্য ধারণা । ৬২ ॥ 
বিশ্বং বিজিগ্যে খট্টাজঃ গঠনাদ্ধার থাদ্ঘতঃ। 
মুচুকুন্দো যতঃ শুমান্মন্ধাভৃতনয়ে। মহান্ | ৬৩ & 

সম রস রররস্পস্ব্।_  পত 

ধ্ক্ষ হইয়াছেন । যাহার ধারণে ও পাঠে সায়ত্ত,ব মনু জ্ীমান ছইয়া- 

গেেঁন,যাহারে বলে প্রিয় ব্রত ও উত্তানপাদ লক্ষমী শ্রী ধারণ করিয়াছেগ, এবং 

যে কৰচ ধারণ করিয়। পৃথু অনায়াসে পৃথীশ্বর হুইয়ছেন । ৫৬। ৫৭। ৫৮ 

এই" কবচবলেই দক্ষ স্বয়ং প্রজাপতি ক্ইযাছেন। এহং যাক্কার 

এসাদে ধণ্ম সমস্ত কর্মের সাক্ষণী ও সকলের রক্ষক স্বরূপ হুই্য়ান্ছেন। 

ক্বীরোদশ্শীয়ী ভগবান বিষ, যাঁছ। দক্ষিণ ভূজে ধারণ করিয়াছেন, নর" 
র়ণের অংশ স্বরূপ অনন্তদেব ভক্তি পূর্বক যাক্কা। কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ্ছেন্স, 

যাস্ছ। ধারণ কার্রয়। বামন বামনত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কশ্যপ এ্াজা- 

পি হইয়াছেন, যে কবচের বলে মহেজ্জ্র সমস্ত দেবতার উপর আধিগতা 

লাভ করিয়াছেন । ভগবান মকত্ত যাহ! ধারণ করিয়। রাজ্যেশ্বর হই- 

রাছেন, জীমান নহুশ যাঁছা। ধারণ করিয়। ত্রিলোকে আধিপতা, লাভ 
করিক্ছেন, খষ্ট।জ যাছার ধারণে ও পঠনে বিশ্বসংসার জয় করিয়াছেন, 

এবং.নবাঙ্ধাভ় তনয় মূচুকুন্দ যাহার ধলে লক্ষমীবাস্ এ. দি জাত 
করিয়াছেন | ৫৯ | ৬০1 ১১। ৬২। ৬৩ ৮80 2 

ও 75 পির 
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ইতিতে কথিতং বস মর্ধ্দ মন্ত্রোঘ বিঞহং 1 
সর্বৈশ্র্যয গ্রদং নাম কবচং পরষান্ভতং | ৭৬ ॥ 
দুবের্ণ পর্রতং দত! মেরুতুল্যৎ ছিঞ্জাতয়ে 1 
যত ফলৎ লভাতে খন্মী কবচেন ততোধিকহ | ৭৭ | 
গুরুমভ্যর্চ্য বিধি বু কবচং ধারয়েত যঃ। 
কণ্ে ব1 দক্ষিণে বাহে স শ্রীমান প্রতি জন্মনি। ৭৮ & 

. অস্তি লক্ষী গঁহে ত্য নিশ্চলা শত পুরুষং। 
দেবেজ্ৈশ্চ। জুরেন্দ্ৈশ্ৈ মলোহবধ্যে নিশ্চিত ভবে ।২৯॥ 
স ঘর্বব পুণ্যবান্ধীমান্ সর্ব যজ্জেধু দীক্ষিতঃ। 
সন্নাভঃ সর্ব তীর্থেধু যঙ্গেদৎ কবচং গলে । ৮৪ ॥ 
যস্সৈ কষ্মৈ ন দাতব্যং লোভ মোহ ভয়ৈরপি। 

গুরু ভক্তায় শিষ্যায় শরণায় প্রকাশয়ে। ৮১॥ 

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ধ মন্ত্রাত্মক সরবশ্বর্ধা প্রদ 

পরমযস্তত এই মহ্থালপ্গণী কবচের কথা! কহ্ছিলাম, ধার্মিক ব্যক্তির! 

ধর্মাচরণ করিয়। সুমেকতুল্য সুবর্ণপর্ধত ব্রাঙ্ষণকে দান করিলে যে 
ফল লাভ হয়, এ কবচে তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ 

শ্ছইয়! থাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭৬৭৭ ॥ | 

যেব্যক্তি যথাবিধি গুককে অচ্চন। করিয়! কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভূজে 
এই কবচ ধারণ করেন, তিনি এতি জনম্মেই শ্রীমান অর্থাং এমবর্শালী 
হইয়। থাকেন। এমন কি ক্রমাগত অধস্তন শত পুকষ পর্য্যন্ত তাহার 

গৃছে লক্ষী অচল! থাকেন, শত দেবেজ্ডে বা শত অনসুরেজ্রোেও ভাঙ্াকে 

যে পরাজিত করিতে পারে না তাহার আর সন্দেহ নাই। 4+৮। ৭৯ ॥ 

যাছার গলদেশে এই মহ্থালক্বনী কবচ বিদামান থাকে, তিনি ধীমান, 
পুণ্যবান ও সর্ববিধ যজ্ঞের ফলভোগী হন, এবং তাহার কোন তীর্থে 
স্নানের অপেক্ষা থাকে শা। ৮০॥ 

লোভ, মোহ ব1 ভয়ের বশীভুভ হইয়া! এই কবচ কাকে প্রদান 



৬৯৬ ব্র্গা বৈষর্তপুরাণমূ। ৩৮শ জ 

ইদং কবচ মভ্ঞাত্বা ভজেল্লম্মমীং জগৎ প্রনুৎ | 
কোটি সংখ প্রজপ্তোপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ| ৮২ ॥ 

ইতি গ্রত্রক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 

খণ্ডে অছীত্রিংশতমোহ্ধায়ঃ। 

ফর] উচিত নহে | ইহ নিতান্ত গুকভত্ত ও একান্ত শরণাগভ শিষাকেই 
এই অতি ছুল্পভ কবচ প্রদান কর! কর্তব্য । ৮১ ॥ 

যিনি এই কবচ ন] জানিয়। জগৎ প্রসবিত্রী মহালক্ীকে ভজন! করেন, 

ভিনি কোটি সংখ্যক জপ করিলেও কখনই তাছার মন্ত্র সিদ্ধ হয় ন1। ৮২ 

ইতি উব্রক্ষ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ ম্বাদে গণপতি খণ্ে 

অষ্ট। ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



এ৯শআ /  খখপতিখওমু। ৩৯৭ 

একোনচত্বারি'শোহধ্যায়ঃ | 
১ 

নারদ উবাচ। 

কবচং কথিতং ব্রন্ধন্ পদ্মায়াশ্চ মনোহরৎ। 

পরৎ দবুর্গতি নাশিন্যাঃ কবচং কথয় প্রভে1। ১ 
_ পম্মাক্ষ প্রাণ তুল্যঞ্চ জীবনং বল কারণৎ। 
কবচানাঞ্চ যত সারং দুর্ঘা সেবন কারণং | ২॥ 

নারায়ণ উবাচ। 

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি দুর্গায়াঃ কবচং শুভং। 
শ্ীকঞ্চে নৈব যদ্ধত্ৎ গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা । ৩॥ 

ব্রহ্মা ত্রিপুর সংগ্রামে শঙ্করায় দে পুরা। 
জঘান ত্রিপুরং রুদ্ধো যদ্ধত্! ভক্তি পুর্ধকং | ৪ ॥ 
হরে। দদে৷ গোতমায় পদ্মাক্ষায় চ গোতমঃ। 

* যাঁতা বভূব পদ্মাক্ষঃ অণ্ডদ্বীপেশ্বরো জয়ী । ৫ ॥ 

নারদ কছিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কমলার যে মনোহর কবচের কথ। 

কীর্ভন করিলেন; তাছ। শ্রবণ করিলাম, প্রভে!! এক্ষণে ছুর্গতিনাশিনী 

ভগবতী ছুর্ণার কবচ কীর্তন কৰ্কন। আমি জানি, এই ছুর্গাকবচ রাজের 
পন্মাক্ষের প্রাণ, জীবন ও বল স্বরূপ ছিল। এবং এই কবচ সমুদায় 
কবচের সার ও ইহ! দ্বারাই দেবী ছুর্গার আরাধন। হয় । ১। হর 

নারায়ণ কছিলেনঃ দেবখষে ! এক্ষণে ছুর্গ। কবচের কথ! কন্ছিতেছি, 

শ্রবণ কর। পুর্বে শ্রীকৃষঃ গেরলোকধামে অবস্থান করিয়া এই কবচ 

ব্রক্মষকে প্রদান করেন, তাহার পর ত্রিপুরানুরের যুদ্ধ সময়ে ব্রহ্! 

শঙ্করকে প্রদান করিলে ভগবান ভুতভাৰন আশুতোম ভর্তি পুর্ব্বক 
ইছ! ধারণ করিয়। ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। ৩। ৪॥ 

তৎপরে ভগবান মহাদেব গেতমকে এবং গোতম রাজেজ্জ পদ্মা ব্ষকে 



৩৯৮ ব্রহ্ম বৈবর্পুরণয। ৩৯শাআ « 

যদ্ধ স্ব পঠনাদ্ব ক্ষ জ্ঞানবামু শক্তিমান শা 
শিবো বব, সর্ববজ্রো যোনীনাঞ্চ গুরুধ্তঃ 
শিব তুল্যো'গোতমস্চ বব মুনি সভতমঃ। ৬॥ 
্রন্ধাণ্ড বিজয়্তান্ত কবচস্য প্রজাপুতিঃ। 

ধাধিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতি নাশিনী। ৭। 
্রক্মাণ্ড বিজয়ন্তেব বিনিয়োগ? প্রবীর্তিতঃ | 
পুণ্য তীর্থ মহতাৎ কবচৎ পরমাস্তূতং । ৮। 
ও ভ্ৰীং দুর্গতি নাশিন্যে স্বাহা মে পাতু মস্তকং। 
ও দ্রীং মে পাতু কপালঞ্চ ও দ্রীৎ শ্রীমিতি লোচনে ।৯ 
পাতু মে কর্ণ যুগ্মঞ্চ ও দুর্ায়ে নমঃ সদা। 
ও জ্রীং শ্রীমিতি নাসা মে সদ? পাতু চ সর্বতঃ। ১০। 

শা. 

এদান করেন, পদ্মাক্ষ এ কবচ বলে দিপ্বিজয়ী হুইয়। সপ্তত্থীপের 

অধীশ্বর ছহয়। গিয়াছেন | ৫॥ 

এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়। ব্রহ্ম! জগম্মগুলে একজন জ্ঞানবান 

ও শত্তিমান বলিয়া প্রদ্ধ হইয়াছেন | ভগবান শঙ্কর যাহার বলে 

লর্বজ্ঞত। লাভকরিয়াছেন এবং যোশি সমাজে গুক রলিয় পরিচিত 

হুইয়াছেনখ মুনিবর গেতমও এ কবচ প্রভাবে শিখের সমকক্ষ -. 
হইয়াস্ছিলেন | ৬ ॥ 

এই ত্রক্ষাণ্ড বিজয়ী কবচের খষি প্রজাপতি; । ছন্দ গায়ত্রী, এবহ 

ছুর্ঘতিনা শিনী দেবী ভুর্গা স্বয়ং ব্রক্মাণ্ড বিজয়ী কবচের বিনিয়োগ বলিয়া 

কীর্ডিত হুইয়াছেন। এই পরমাস্তত কবচ মাত! ব্যক্তিদিগের পুণ্য 

তীর্থ ম্বপ্ূপ | ৭। ৮ & 

&' জং ছর্গতিনাশিনো স্বাা, এই মন্ত্রে আমার মস্তক পরিরক্ষিত 
হুউক। ও ভ্রীং এই বীজদ্বয়ে আমার কপাল রক্ষ। কৰুক। গ'জ্জীং 

ভ্রীং এই বীজত্রয়ে আমার লোচনদ্বয় পরিরক্ষিত ছউক | ৯॥ 

গু দু্গীয়ে নমঃ এই মন্ত্র তত আমার কর্ণমুগল রক্ষ/ ককক। ও 



৩৯খ অ গণপত্তিধয় | ৩৯৯ 

জং শ্রীং জ, মিতি দত্তানিৎ পাতু ব্ীষোস্ঠ যুখকং। 
ক্রীং ক্রীং ব্রীং পাতু ক দুর্গে রক্ষতু গণ্ডকং | ১১॥ 
কষন্ধং দুর্গ বিনাশিন্যে শ্বাহা পাত নিরস্তরং | 
বক্ষো বিপদ্ধিনাশিন্যৈ ম্বাহা মে পাতু সর্বতঃ| ১২॥ 
দুর্গে দুর্গে রক্ষণী স্বাহছা মম নাভিৎ সদাবতু। 
দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ পৃষ্ঠং মে পাতু সর্বতঃ। ১৩। 
ও" দ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা চ হস্তে! পাদ সদাবতু। 
ও' হরীং দুর্গায়ৈ স্বাহা চ সর্ব্বাজং মে সদাবতু। ১৪॥ 
প্রাচ্যাং পাতু মহামায়৷ আগ্নেষ্যাং পাতু কালিকা। 
দক্ষিণে দক্ষকন্যা চ নৈখত্যাঁৎ শিব গুন্দরী | ১৫ ॥ 
পশ্চিমে পার্বতী পাতু বারাহী বারুণে সদ। 
কুবের মাতা কৌবের্যাৎ এশান্যামীশ্বরী সদা। ১৬1 
উর্ধে নারায়ণী পাতু অস্থিকাধঃ সদাবতু | 
ভন্জনে জ্ঞানপ্রদা পাতু স্বপ্রে নিদ্রা সদাবতু। ১৭॥ 

. জ্্ীং শ্রীং এই বীজব্রষ সতত সর্ধদিক হইতে, আমার মাসিক! রক্ষণ 
৬ ককক। দ্বীং শ্রীং ব্রং এই বীজে আমার দন্ত সকল পরিরক্ষিত স্উক | 
“-ক্লীং এই বীজ আমার গষ্ঠদ্বয় রক্ষ। ককক। ত্রৌং ক্রীং জ্রীং এই বীজত্রয় 

আমার কগ্ঠদেশ রক্ষা ককক1 ছেহ্র্গে! তৃমি সর্বতোগাবে আমার 
গণুদেশ রক্ষ। কর। ১০ | ১১॥ 

ছুর্গবিনাশিন্যো স্বাঙা, এই মদ্ধে নিরন্তর আমার হ্বদ্ধদেশ পরিরশ্ষিত 
ছউক। বিপদ্ধিনাশিনো স্বাই1, এই মন্ত্রে সর্ঘতো ভাবে আমার বস্ষণঃ শ্বল 
রক্ষা! ককক।| ছুর্গেছুর্গে রক্ষণী স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বদ1! আমার নাভিদেশ 
রক্ষা! ককক। ছুর্গে ছূর্ণে রক্ষ রক্ষ এই মন্ত্রে সর্বভোভাবে আমার পৃষ্ঠদেশ 
রক্ষা! ককক। ও হূর্গাইয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে তত আমার ছস্তছয ও পাদদয় 
পরিরক্ষিত হউক | ও" দ্রীং ছুর্গারৈ স্বাস, এই মন্ত্র সতত আমার সর্ঝাজ 
রক্ষা! ককক। ১২। ১৩। ১৪ ॥ 

মহামায়! আমার পূর্বদিকে, কালিকা আমার অগ্নিকোণে' ঈক্ষ কমা! 
আমার দক্ষিণে, শিবনুদ্দরী আমার নৈখতে, পার্বতী আমার পশ্চিম- 
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ইতিতে কথিতং বহু সর্ব মন্ত্র বিশ্রহং 
ব্রহ্মাণ্ড বিলয়ং নাম কবচং পরমান্ততং। ১৮ ॥ 

সন্নাতঃ সর্ধতীর্থেষু র্বযজ্ঞেত যু ফলং। 
সর্ব ব্রতোপবামে চ তশ ফলং লভতে নরঃ। ১৯॥ 
গুরু মভ্যর্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ | 
কণ্ে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচহ ধারয়েতযঃ | ২৪ 
সচ ত্রৈলোক্য বিজয়ী সর্ব শক্রু প্রমর্দ্কঃ। 
ইদং কবচ মজ্ঞাত্ব। ভজেদ্দ গীতি নাশিনীং | ২১ ॥ 
শত লক্ষণ প্রজপ্তেপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধি দায়কঃ। ২২ ॥ 

কবচং কাণ্শাখোক্তৎ মুক্তং নারদ পন্দরৎ | 
যন্সৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীরং জুদুর্লভং | ২৩॥ 

ইতি ভ্রীব্রক্গবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপতি 
খণ্ডে একোনচত্বীরিংশমোহধ্যায়ঃ | 

দিকে, বারাহী আমার বয়ুকোণে, কুবের মাতা আমার কুবের পালিত 

উত্তরদিকে, ঈশ্বরী আমার ঈশানকোণেঃ নারায়ণী আমার ভর্ঘাদিকে, 
অন্বিক। আমার অধোদিকে, এবং জ্ঞানদায়িনী আমার জাগ্রদবস্থ! ও 

নিদ্রারূপিণী আমার সুপ্তাবস্থায় রক্ষা ককন। ১৫। ১৬। ১৭ | 

বংস নারদ! এই আরম তোমার নিকট সর্কমন্ত্রাত্মক পরমাত্তত 
ব্রদ্ষাগ্ড বিজয় নামক কবচের কথা কীর্তন করিলাম। সমুদায় তীর্থে স্নান 
করিলে, সর্বপ্রকার যক্রের অনুষ্ঠান করিলে'যাবতীয় ব্রতের ও যাবদীয়' “ 
উপবাসের বিধান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই ককচ শ্রবণ করিলে 
মেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৮১৯ ॥ 

বিশেষতঃ বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দন দিয়। ভক্তি পূর্বক যথাবিধি গুক 
পূজ। করিয়া কণ্ঠেই হউক বা দক্ষিণ বাভুমূলেই হউক এই কব্চ ধারণ 
করিলে ত্রিভূবন বিজয়ী ও অরাতিকুলমর্দক হইতে পার! যায়। এই 
কবচ ন। জানিয়। যিনি ছুর্গতিনাশিনী দেবী ছুর্গাকে ভজন| করেন, তিমি 
শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ন1। 

বং নারদ ! এই আমি কাণুশাখোন্ অতীব সুন্দর কবচের কথ! কীর্তন 
করিলাম) কিন্ত এ কবচ অতি ছুল ত ও একান্ত গোপনীয়; অতএব ইছ। 
যাঁছাকে ইচ্ছা, প্রদান কর কর্তবা নহে । ২০।২১। ২২ ২৩ 

একোন চত্বারিংশধ অধ্যায় সম্পূর্ণ। 
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চতারি”শোহধ্যায়ঃ। 

নারায়ণ উবাচ। 

তে গৃহীত্বা! চ বৈকুণ্ে বৈকুণ্ঠঞ্চ গতে সতি। 
সপুজ্রঞ্চ সহআক্ষং জঘান ভূগুনন্দনঃ। ১ ॥ 

কতা যুদ্ধন্ত সপ্তাহং ব্রহ্ধাস্ত্রেণ প্রযতুতঃ | 
রাজা কবচহীনোপি সপুভ্রশ্চ পপাতহা!। ২॥ 
পতিতেতু সহত্রাক্ষে কার্তবীরধযার্জ নঃ স্বয়ং । 
আজগাম মহাবীরে। দ্বিলক্ষাক্ষৌ হিণীযুতঃ। ৩॥ 
নুবর্ণরথমারুহা রুমার পরিচ্ছদরৎ। 
নানাস্ত্ পরিভঃ কৃত্বা তস্থৌ সমরমূর্দানি | ৪ ॥ 
পরশুরামশ্চ সমরে তং রাজেন্দ্রং দদর্শ হ। 
রত্বালকস্কারভূষাট্যে রাজেন্দ্রকোটিভিঃ মহ। ৫ & 

সস 

ব্রাহ্মণরূপী বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীক্ছরি সহআাক্ষের নিকট হইতে মহালক্ষী 

১৬ কবচ এবং তীহার পুত্রের নিকট হইতে ভুর্গ কবচ, এই উভয় গ্রহণ 

চে “"করিয়। বৈকুষ্ে প্রস্থান করিলে ভৃষ্তনন্দন পরগুরাম সপুত্র সহর্জীক্ষকে 
নিগাতেত করিলেন | ১॥ 

রাজ। ও রাজপুত্র উভয়ে কনচহীন হুইয়াও ক্রমাগত অপ্তাহ যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। তৎপরে ভার্গবের নিরতিশয় যত্তে ও ব্রহ্গাস্ত্র বিক্ষেগে 

নিপাতিত হইলেন | ২॥ 
সহুআক্ষ সমরে নিপতিত হইল দেখিয়া! কার্ভবীর্যযার্জ,ন স্বয়ং দুই 

লক্ষ অক্ষেঠছিণী সৈন্যে পরিবেিত হইয়া উৎকৃষ্ট রতৃখচিত ও বিবিধ 
অস্ত্র সমন্বিত স্বর্মময় রথে আরোহণ পূর্বক সমরাঙ্গনে অবভীর্ণ 
হইলেন | ৩।৪॥ 

পরশুরাম দেখিলেন রাঁজেজ্জ। কার্ডবীর্য্য বিবিধ রূত্ীলঙ্কারভুবিত কোটি 

৫১ 
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রত্বাতপত্রভূষাঢ্যং রত্বালস্কারভূধিতং। 
চন্দনোক্ষিতমর্কাঙ্গং সম্মিতং স্ুমনোহরৎ | ৬। 
রাজা দৃষ্টা মুনীন্দ্রৎ তমররুহ্য রথাদহো। 
প্রণম্য রথমারুহা তস্থৌ৷ নৃূপগণৈঃ সহ। ৭ & 
দে শুভাশিষং তন্মৈ রাম্চ সময়োচিতহ। 

গ্রত্যাবধি গতার্থঞ্ স্বর্ণ, গচ্ছেতি সানুগঃ | ৮ | 

উভয়োঃ সেনয়ো যুদ্ধিং বভূব তত্র নারদ । 
পলায়িতা রামশিষ্য! ভ্রাতরশ্চ মহাবলাঃ। 

ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙগাঃ কার্তবীর্ধ্য প্রপীড়িতাঃ | ৯॥ 
নৃপস্ত শরজালেন রাম? শত্ত্ভৃতাৎ বরঃ। 
ন দদর্শ ব্বসৈন্যঞ্চ রাজসৈন্যৎ স্বমেবচ | ১*। 
চিক্ষেপ বন্ছিং রামশ্চ বভূৃবাগ্নিময়ং রণে। 

কোটি রাজেজে পরিবেষিত হইয়। স্বয়ং সমরে সমুপস্থিত হইলেন, 

সাহার মন্তকে রত্বখচিত আতপত্র রত্বীভরণ বিশিষ্ট সর্বাঙ্গে চন্দন 

বিলেগন, আহ্ম্যে হাস্য বিরাজমান, ও শরীর অতি মনোছর ৫1৬৪ 
রাঁজাও মুনিবরকে দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়। ভাছাকে 

প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় রথে আরোহণ পূর্বক নরপতিগণের : 

সন্থিত 'তথায় অবস্থ।ন করিতে লাগলেন 1৭ ॥ 

তখন পরশুরাম তাঙ্কাকে সমযোঁচিত আশীর্বাদ প্রদান করিয়। 

কছিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি সানুচরবর্গে অভীষটফল প্রদ স্বর্গে গযন কর। ৮ 
বুসমাঁরদ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ আস্ত 

হুইল, অনভিবিলঙ্ে পরশুরামের শিষ্যগণ ও মহ্থাকল আ্রোভুগণ পলায়ন 

ফরিল। কার্তবীর্যোর শর নিপাতে সর্বাজ ক্ষত বিদ্বাত ছইল | ১৯॥ 
তখন ধনুর্ীরা গ্রগণা পরশুরাম, দেখিলেন, নৃপবরের শরজালে ল্বপ- 

ক্ষীয় সমস্ত টৈসনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়! পড়িয়াছে, আত্মপদ্ষে কেবল এক মাত্র 

ভি এবং ধিপক্ষ দলে সমস্ত সৈনাযই লমরে অবস্থান করিতেছে । ১) 



৪৬৭ জা গণপত্তিখওযছ.1. ৪৬৩ 

নির্ববাপয়ামাদ রাজ! বারুখেমাবলীলয়া 1:১১. 
চিক্ষেপ রামে' গ্রান্থার্্বং শৈলসর্পমন্তিতৎ | 
বায়ব্যেন মহারাঁজঃ প্রেরয়ামাম লীলয়া। ১২7 
চিক্ষেপ রাষে। নাগান্ত্রং দুনিবার্্যং ভয়ঙ্করং | 
গারুড়েন মহারাজঃ প্রেরয়ামাস লীলয়।। ১৩ ॥ 
মাহেশ্বরঞ্চ ভগবাঁং শ্চিক্ষেপ ভূগুনন্দনঃ | 

নির্বাপয়াম।স রাজা বৈষ্ণবাস্ত্রেণ লীলয়। | ১৪ ॥ 

ভৃগু শ্চিক্ষেপ ক্রন্মান্ত্রং নৃপনাশায় নারদ । 
্রন্মান্্রেণ চ ভূপস্ত প্রাপ নির্বাগণৎ রণে। ১৫॥ 
দত্বদত্বঞ্চ যচ্ছ ল মব্যর্থং মন্তরপূর্র্বকৎ। 
জগ্রাহ রাজ মমরে পশু রামবধায় চ | ১৬। 
শূলং দদর্শ রামশ্চ শতসূরয্য সমপ্রভং | 
প্রলয়ামিশিখোড্রিকৎ দুর্নিবার্ধ্যৎ জুরৈরপি। ১৭ & 

তন্দর্খনে ভূগুনন্দন আগ্নেয়ান্ত্র নি:ক্ষেপ করিলেন, রণ ভূমি অগ্নি 
সমানুল হইয়া উঠিল । কিন্তু রাজ! কার্তবীর্ধয মুহূর্ত মধ্যে বাঁকণাঞ্জ 

নিঃক্ষেপ করিয়া! অনায়াসে আগ্নেয়াজ্্ নিৰারণ করিলেন । ১১। 

- , তখন পরশুরাম শৈল ও সর্প সমন্বিত গান্ধর্দাস্্র এয়োগ করিলেন | 
কিন্তু কৃাত্তবীর্ষে/র বায়ব্যান্্ব বলে সচ্ছন্দেই তাহ প্রশমিত হইল । ১২ ॥ 

.. অনুন্তর রাম অতি ভীষণ ছুর্ণিবার নাগাজ্ম নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্ত 

কাডভবীর্ধযার্ভ,নের গাকড়াজ্ত্ব বিক্ষেপে তাহার চিন্ভু মাত্র রহিল না 
ভপরে , পরশুরাম কর্তৃক মাহেশ্বরাম্্র বিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু নৃপবতরর 

বৈযবদন্্র শ্রবল্লীলাক্রমে তাছ। নিবারণ করিল ।১৩।১৪॥ ' . 
তখন ভার্গব কাঁত্ভবীর্ষের বিনাশ বাসনায় ব্রঙ্গান্ত্র গ্রয়ে!গ করিতেন, 

কিন্ত নরেজ্ের ত্রক্মাম্ত্র এপ্রভাবে: ততক্ষগাৎ ভাহ। নির্বাণ শব নাভ 

করিল 1:১৫ ২ 

. অনন্তর নরগতি কার্ডবরধয গরশুরামের বধ বাসনায় দতাতের প্রদত্ত 



৪৬৪ বন্ধ বৈধর্পুরাণম। ৪*শ 

পপাত শুলং সমরে রামন্যোপরি নারদ | . 
ুচ্ছ৷ মবাপ স ভৃগুঃ পপাত চ হরিং স্মরমূ। ১৮॥ 
পতিতে পশু রামে চ সর্ব দেবা ভয়াকুলাঃ। 
আজগ্মু$ মমরং তত ব্রন্মবিষ্ণ মহেশ্বরাঃ | ১৯ ॥ 
শঙ্করশ্চ মহাজ্ঞানী মহীজ্ঞানেন লীলয়া। 
্রাহ্মণং জীবযামাস তুর্ণং নারায়ণাজ্জয়া | ২ ॥ 
ভূগুশ্চ চেতনা প্রাপ্য দদর্শ পুরতঃ জুরানৃ। 
প্রণনাম পরং ভক্ত্য1 লজ্জা নয্রাত্ম কন্ধরঃ। ২১। 
রাজা দৃ়্া সুরেশাংস্চ ভক্তি নত্রাত্মকন্ধরঃ। 

প্রণম্য শিরা মুর্ঘ। তুষটাব পরমেস্রান্। ২২ ॥ 

আবার্থ শৃলান্ত্র গ্রহণ করিলেন এ শুলাজ্ত্বের গভা শত হুর্যোর প্রভার 

ন্যায় সমুজ্্বল | দেখিলে বোধ হয় যেন, প্রলয়াগ্নির শিখ উদ্টীত ছই- 

য়াছে, এমন কি দেবতারাগ উহ্ছ! নিবারণ করিতে পারেন না । ১৬। ১৭ ॥ 
দেখিতে দেখিতে সেই শুলাস্ত্র পরশুরামের উপর নিপতিভ 

হইল, রাম অমনি মূচ্ছিত এবং পরাত্পর দয়াময় হরি মাম ম্মরণ করিতে 

করিতে নিপতিত হইলেন | ১৮ ॥ 

তদ্দর্শনে দেবগণের শঙ্কার পরিসীমা রহিল না। ব্রক্া, বিষুঃ 

ম্ছেখ্বর প্রভৃতি সকলেই সমর স্থলে আগমন করিলেন । অনন্তর বিষুঃর 

আদেশান্ুসারে জ্ঞনিগণের অগ্রগণা শঙ্কর জ্বীয় জ্ঞান বলে অবলীলা- 

ক্রমে শীত্ব পরশুরামকে পুনকজ্জীবিত করিলেন । ১৯1 ২* | 

তিনি চেতন। লাভ করিয়া দেখিলেন, সম্মখে ব্রহ্মাদি নুরগণ দণ্ডা- 

য়মান রহ্ছিয়াছেন। দর্শন মাত্র পরম ভক্তি সহকারে লঙ্জীবনত মস্তে 
তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন | ২১॥ 

এদ্দিকে স্বাছাদিগকে দর্শন করিব! মাত্র রাজ! কার্তবীর্য্যেরগ মস্তক 

তক্কিভাবে অবনত হুইল! তিনিও অবনভ মন্তকে তাহাদিগকে ভব 

করিতে লাগিলেন । ২২॥ 



*শ গণগতিখওয। ৪০৫ 

তত্তাজগাম ভগবান্দত্বাত্রেয়ো৷ রণস্থলং। 

শিষ্যরক্ষা নিমিতেন কৃপালু ভরক্তব্চসলঃ। ২৩ ॥. 
ভূঙঃ পাশুপতাস্ত্রঞ্চ জগ্রাহ কোপসংযুতঃ। 

দতদতেন দৃষ্টেন- বভূব স্তস্তিতো রণে। ২৪ ॥ 
দদর্শ স্তত্ভিতো। রামে রাজানং রণমুর্ধনি | 
নান! পাশ্বদযুক্তেন কুষ্েণ রক্ষিতং রণে। ২৫ ॥ 
স্দর্শনং প্রজ্থলন্তং ভ্রমণং কুর্র্বতাৎ সদ 
সম্মিতেন স্ততেনৈবক্রহ্মবিষণ মহেশ্বরৈঃ। ২৬ ॥ 
গোপালশতযুক্তেন গোপ বেশ বিধারিণা। 

নবীন জলদাভেন বংশী হস্তেন বাদয়ম। ২৭॥ 
এতত্সিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভুবাশরীরিণী। 
দণ্ডেন দরণ্ভং কবচং কষঃম্ত পরমাতনত। ২৮॥ 

রাজ্ঞোন্তি দক্ষিণে বাহৌ সন্তু গুটিকান্থিতং। 
গৃহীত কবচে শর্তো ভিক্ষয়া যোগিনাৎ গুরে]। ২৯॥ 
এ সময় তিক্ত বল পরম রুপাল্লু ভগবান দত্তাত্রের়ও শিষোর 

রক্ষণার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান তার্গব রোষ তরে 

- পাঁশুপতাক্ত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু দত্তাত্রেয়ের দূ্টি বিক্ষেপে পরশুরাম 
স্তত্তিত হইয়। রহ্থিলেন | অর্থাৎ কিছুতেই আর অস্ত্র নি:ক্ষেগ করিতে 
পরিলেন না। ২৩।২৪॥ 

গ্রত্যুতঃ দেখিলেন পারিষদগণে পরিবেষ্টিত ভগবান রী ত্যয়ং 

জমরাঁণে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। সকলেই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 

করিতেছে, তন্মধ্যে সুদর্শনান্ত্র স্বীয় গ্রভাজাল বিকীর্ণ করিতেছে । এবং 
ব্রহ্মা বিষ, ৪ মহেশ্বর সেই হাস্য বদন স্ীকুষ্ণকে স্তব করিতেছেন। শত 
শত গোঁপ বালক তীহা'র চতুর্টিক পরিবেষ্টন করিয়। রহিয়াছে । তিনি 

স্বয়ং গোপ বেশে অবস্থান করিতেছেন, তাহার বর্ণ নবজলধরের ন্যায় 

এবং ছুন্তে যুরলী ধারণ করিয়। বাঁদন করিতেছেন । ২৫ ২৬। ২৭] 



৪৭৬ ক্ষ বৈবর্তপুরাণন্। ৪০শ অজ 

তদাহস্তৎ নৃপং শে ভূগুপ্চেতি চ নারদ । 
আত্বাশরীরিনীং, বাণীহ শঙ্করোদিজ রূপধূক | ৩৭ ॥ 

ভিন্ষান্ক বাঁ তু করচ মাঁনীয় চ নৃপত্ত চ। 
শম্ভু না ভূগবে দন্ত কষ্স্ত কবচঞ্চ ঘই,। ৩১ ॥ 

এতন্নিন্রন্তরে দেবা জগ্মুঃ স্বস্থানযুভমং। 
উবাচ পশু রামশ্চ রাজানং সমরং প্রতি । ৩২ ॥ 

পরশুরাম উবাচ । 
রাজেক্ড্রোন্তিষ্ঠ সমরং কুরু সাহসপূর্বকহ | 
কালভেদে জয়োন্ণাঁ কালভেদে পরাজয়?। ৩৩॥ 

অধীতৎ বিধিবদ্ত্বং কৃতস্মা পৃথী সুশাসিতা। 
যশঃ তঞ্চ সংগ্রামোত্য়াহং মুচ্ছি তোহ্ধুনা1। ৩৪ | 
জিতাঃ সর্ধব চ রাজেন্দ্র! লীলয় রাবণোজিতঃ | 
জিতোহং দত শূলেন শভুনা জীবিতঃ পুনঃ। ও৫। 

এ সময় এই আঁকাশবাণী হইল যে, “ ভার্গৰ ! রাজ! কার্ভবীর্যার্জঞ,- 
নের দক্ষিণ বাহুমূলে, সুবর্ণ গুটিক মধ্যস্থিত দত্তাত্রেয় প্রদত্ত কৃষ্ণ কবচ 
বিদাযান রহিয়াছে, যোগি গুক মহাদেব এ কবচ ভিক্ষা! করিয়! না 
লইলে তুমি উচ্বাকে বিনাশ করিতে পারিবে ন1” এইরূপ আকাশ্বাণী 
শ্রবণ করিৰ। মাত্র ভূততাবন শঙ্কর ব্রাহ্মণ বেশে কার্ঠবীর্ষেযের নিকট 

সমুপস্থিত হুইয়! প্রার্থন। পূর্বক সেই কুষ্ণ কবচ লইয়। পরশুরামকে প্রদান 

করিলেন । ২৮। ২৯। ৩০ | ৩১ | 

অনন্তর দেরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পরশুরাম যুদ্ধার্থ রাজ! 

কার্তবীর্ধকে আহ্বান করিয়! কন্ধিলেন, রাজেন্দ্র | আর কেন গাক্রোখান, 

কর, ষাহুস পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হও। জয়লম্বমী কখন একছছান স্থায়িনী, 
নছেন, মানবগণ কখন জম্ম কখন বা পরাজয় লাভ করিয়া থাকে 1$৯1৩৩৪, 

এক সময়. তুমি যখাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছ, এনং দান করিয়াছ দমন 



৪*শ অ গণগাতিখগুধাণ' ৪৭ 

রামস্য বচনং আল্ারাজা 'পরমধ্ার্ণিকি) .1. 
ুর্ধ। প্রণধ্য তং ভক্তযা বথার্থোভি, ুবাচঘ। হ1১৬ 

কীজোবাচ। 

কিমখীতৎ কিংবা তং কাৰা পৃথী সুশাসিতা। 
গতাঃ কতি রিপ্ভা ভূপা মাদৃশা ধরণীতলে । ৩৭7 
বুদ্ধিন্তেজো বিক্রমশ্চ বিবিধ! রশ মন্ত্রণা | 

আীরৈশ্বর্য্যৎ তথা জ্ঞানং দান শত্তিশ্চ লেঠকিকং। ৩৮। 
আচাঁরে। বিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠা পরমৎ ভপঃ। 
সর্বং মনোরম। সঙ্গে গত মেব মম গ্রভে। |. ৩৯ | 

সা স্ত্রী প্রাণভুল্যামে সাধ্ধী পদ্মাংশসস্ভবা । 
যজ্ঞেষু পত়্ী ষাতেৰ ন্েহে ক্রীড়তি সঙ্গিনী । ৪* ॥ 

পৃথিবী সুশাসনে রাখিয়াছ জংগ্রামে আমায় মৃচ্ছিত করিয়। যশল্থী 
সুইয়াছ, রাজণ্যবর্গকে ও দশগ্রীব রাৰণকে পরাজিত করিয়ছ, দত্তাত্রেয় 

দত্ত শৃলা'্্ গ্রাণ্ড হইয়াছিলে বলিয়াই আমাকে হুড চৈতন্য করিয়া; 
কিন্ত দেখ, তগবান ভূতভাঁবনের প্রসাঁদবলে আমি পুনকজ্জীবিত হই- 

যাছি অতএব কালে সমস্তই হয়। ৩৪। ৩৫ ॥ 

পরম ধার্ট্িক রাজ! কা্বীর্যয পরশুরামের বচন শ্রবণে. ভক্তি পুরব্বক 
অবনত মন্তকে তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ত্রদ্ষন! আমি কিক 

অধায়ন করিয়াছি, কিব1 দান করিয়াছি, এবং পৃথিবীই কাকি শাসন করি- 

য়াছি এই পৃথিবীতে মাদৃশ কতশত রাজা বিলয় প্রাপ্ত হইলেন ৩৬1৩৭ & 

প্রভে। ! আমার বুদ্ধি; তেজ, পরা ক্রম, বিবিধ রণ মন্ত্রণা, উই, এরা, 
বান, দাঁনশক্তি, লেকিকতা, সদাঁচার, বিনয়, বিদা।, প্রতিষ্ঠা, গু পরম 

তপন এ সমস্তই যনোরমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছে | ৩৮ ৬৪ ॥ 
সেই পতিপরায়ণা পদ্মাংশসম্ভবা মনোরম আমার এাঁণ তুলা 

প্রিয় ছিলেন । তিনি যজ্ধে যজ্ঞপত্ী, সবে বিষয়ে মাতারন্যায় গক্রীড় 

বিষয়ে ক্রীড়! সহচরী হুইয়াছিলেন। ৪*। 



৪০৮ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাগযূ। ৪ঃ্শ-অ 

আবাল্যাৎ সঙ্গিনী শঙ্বৎ শয়নে ভোজনে রণে।' 
তাং বিনা প্রাণহীনোহং বিষহীনে! যথোরগঃ। 8১ ॥ 
য়া ন দৃ্ং যুদ্ধং মে পুরেয়ং শোচনা স্থিভা 1 
দ্বিতীয়শোচনা বিপ্র হতোহহং ব্রাক্মণেন চ। ৪২। 
কালে সিংহঃ শৃগাল্ শৃগালঃ নিংহ মেবচ। 

কালে ব্যাম্বংহস্তি মৃগে! গজেন্দং হরিণ স্তথা। ৪৩॥ 

মহ্িং মক্ষিক! কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ| 

কি্বরেস্তেঠতি রাজেন্দ্রং কাঁলে রাজ চ কিন্করৎ। 8৪ ॥ 
ইক্দ্রশ্চ মানবঃ কালে কালে ব্রহ্মা মরিষ্যতি। 
ভিরোভূত্বা চ প্রক্কৃতিঃ কালে শ্রীকুষ বিগ্রহে। ৪৫॥ 

মরিষ্যন্তি সুরাঃ সর্কে ভ্রিলোকস্থাশ্চরাচরাঃ | 

সর্কে কালে লয়ং যান্তি কীলোহি দুরতিক্রম2| ৪৬ ॥ 
লাস্প্পপাপ শাশীশাাশীশপীশত পিপি টি - শাক িটি শীত শোপিস 

তিনি বাল্যাবধি নিরন্তর কি শয়ন,কি ভোজন, কি সংগ্রাম, সকল 

স্থলেই সহচরী থাঁকিতেন তীহ্থাকে হারাইয়। আমি বিষহ্ীন সর্পের ন্যায় 

শুনা প্রাণ ছইয়াছি। ৪১। 
প্রথমতঃ আমার মনে এই ক্ষোভ রহিল, যে আমি আপনাকে 

আমার পূর্বকৃত সংগ্রাম প্রদর্শন করিতে পারিলাম না| দ্বিতীয়তঃ 

আমাকে ব্রাক্ষণ হস্তে নিহত হইতে হইল |৪২॥ ৃ 

লময়ে সিংহ শৃগালকে এবং শৃগীল মিংহকে নিহত করে॥ কাল 

উপস্থিত হুইলে মৃগ গ সিহহ শার্দ,লকে, মক্ষিক! মহ্িষকে এবং সর্প 

গকড়কে বিনাশ করে । জময়ে ভৃত্য রাজাকে এবং রাজা আবার ভৃতাকে 

স্তব করিয়া থাকে। কাঁল উপস্থিত হইলে কি দেবেন্ত্র' কি মাঁনব,কি 

প্রক্ষা সকলকেই শমন সদনে গমন করিতে হইবে । সময়ে প্রকৃতি 

দেবীকে তিরোহিভ হইয়া ভ্রীক্ফ শরীরে বিলীন হইতে 

হুইবে। £৩। 881 ৪৫ ॥ 

জগয়ে কি দেবতা, কি স্থাবর, কি জঙ্গম ভ্রিলে।ক সমস্তই বিলয় প্রাণ 



*ক্লৃ অ গণগপতিখগয়. ৪০৯ 

কালন্ত কালঃ শ্ীকষণঃ অফ ২ অফ! বথেচ্ছয়। |. 
সংহর্তাটৈব সংহত পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ। ৪৭ ॥ 
মহান স্ুলাশ স্কুলতমঃ সুন্থমা ৎথন্মমতমঃ কশঃ। 
পরমাণু পরঃ কালঃ কালশ্চ কালভেদকঃ | ৪৮ ॥ 

যস্থয লোমানি বিশ্বানি স পুমাংশ্চ মহাবিরাট। 
তেজন। যোড়শাংশশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ | ৪৯ & 

ততঃ ক্ষুদ্র বিরাড় জাতঃ দর্কেষাৎ কারণং পরং। 
ষঃ অফ্টাচ স্বয়ং ব্রহ্মা! যন্নাভি কমলোস্ভব? ৫* ॥ 
নাভেঃ কমল দণ্ডশ্ত যোহস্তং ন প্রাপযত্বুতঃ। 

জরমণাল্লক্ষবর্ষঞ্চ ততঃ স্বস্থান সংস্থিতিঃ।. ৫১ & 

তপশ্চক্রে তত স্তত্র লক্ষবর্ষঞ্ণ বায়ু ভূক্। 
ততো দদর্শ গোৌলোকং প্রীরুষ্ঞ্চ সপার্ধদৎ | ৫২ ॥ 

হুইবে। কাল উপস্থিত হইলে সমস্তই বিলীন হয়, অতএব কাঁলকে 

অতিক্রম.কর। কাহারও সাধ্যায়ত্ত নছে। ৪৬ 

কিন্ত এক মাত্র পরাঁৎপর শ্রীকুষ্ণই সেই সর্ম সংহর্তা কালেরও কাল 
অফটার অ্রষ্টী, সংহর্তারও সংহ্র্তা, এবং পালয়িতারগ পালয়িতা। 

তিনিই মহ হইতেও মহান, স্থ,ল হইতেও স্থল, শুক্ষম হইতেও, সুক্ষ, 

ভিনিই রুশ, ডিনিই পরমাণু প্রধান কাল, এবং তিনিই কাল বিভাগ 

কর্তা কাল। ৪৭1 6৮॥ 

যান্ছার প্রতিলোমকূপে এক এক বিশ্ব বিরাজমান রহিয়াছে, তিনিই 

পুকষ নামধারী মহাবিরাট, এ মহ্থাবিরাট পরমাত্ম। শ্রীরুঞ্ণের ষোড়শাংশ 

প্বরূপা.। এ মন্থাপুকষ হইতে সর্ব কাঁরণ ক্ষুদ্র বিরাটের উৎপত্তি হই- 

য়াছে। অধিক কি. যিনি স্যন্টকর্ত ব্রহ্মা! তিনি সেই পরমাস্মা উরুফেের 

নাঁতি-কমল হইতে উত্তত হইয়াছেন | ৪৯। ৫০ ॥ 
ব্রহ্ম! ভগবান প্রীরের নাত্িকমলের মৃণাল দণ্ডোপরি লক্ষ বংষর 

পর্ধান্ত পরম যত্ব লহকারে পরিজ্মমণ করিয়াছেন, কিন্ত কিছুভেই তাহার 

৫২ 



৪১৯ রক্ষা বৈষর্তপুরাণহ। ৪,শঅ 

গোপগ্গোপী পরিৰৃতৎ দ্বিভুগং মুররীকরং 1” 
রত্ব সিহহাসনস্থঞ্চ রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতং | ৫৩ | 
দৃটানুজ্ঞাং গৃহীত্বাচ প্রণম্যচ পুনঃ পুরঃ। 
ঈশ্বরেচ্ছাণ্চ বিজ্ঞায় অং সৃষ্চিং মনোদধে। ৫৪॥ 
যঃ শিবঃ সৃষ্টি সংহর্তা সচ চ আট, ললাটজঃ। 
ব্ষ্ঠি পাতাক্ষুড্ বিরাট শ্বেত দ্বীপনিবাম ক | ৫৫॥ 

নটি কারণ ভূতাম্চ ব্রহ্ম বিষ মহেস্বরাঃ | 
সস্তভি বিশ্বেঘু সর্বেধু শীরুন্ত কলোস্ভবাঃ। ৫৬ ॥ 
তেপি দেবাঃ প্রাকৃতিকা? প্রারুতশ্চ মহা বিরাট । 
সর্ব গ্রস্তা প্র্কৃতিঃ শ্রীরুষ্ণঃ প্রক্কতেঃ পরঃ। ৫৭ ॥ 

ন্ত পান নাই। পরিশেষে শ্রাস্ত হহয়। যথাচ্ছানে অবন্থান করিলেন । 

ভছপরে লক্ষ ব্সরকাল বায়ু মাতে সেবন করিয়। তথায় ভপম্চরণ 

করেম। তপশ্চরণের পর গোলোক পারিষদ্গণ পরিবেষ্টিত ভ্রীরুষ্ের 

দর্শন লাভে সমর্থ হন 1 &১1 ৫২ ৪ রি 
ভিনি তথায় শিয়া দেখিলেন, রত্ব লিংছাসনের উপর শ্রীরাঁধার 

বক্ষস্থলে দ্বিভূজমূর্তি মুরলীপর শ্রীুষ্ণ বিরাঁজ করিতেছেম। চতুর্দিকে 
গোপ ও গোৌপাঙ্গনাগণ তীাছ।কে পরিবেষ্টিত করিয়। রহিয়াছে । ৫৩॥ 

দর্শন মাত্র ব্রহ্ম তাহার নিকট অনুজ্ঞ লাভ করিয়। বারন্বার ফাস্থাকে 

প্রণাম করিতে লাগিলেন । পরিশেষে উহার হৃদ্লীত ভ বুঝিতে 
পারিয়! অর্থাৎ জগৎ শ্য্টি আবশ্যক জানিতে পাঁরিয় শ্যনটিকার্ধে 
মনোনিবেশ করিলেন । ৫৪ ॥ 
যে শিব, স্যার্টর সংহার কর্তা তিনি সেই স্ন্টিকর্তীর ললাট হুইভে 

'সম্ত,ভ হুইয়াছেন | বিনি পালন কর্ত। বিধু, তিনিও ক্ষুদ্র বিরাট জ্যরাগ, 
এ বিষু শ্বেতদ্বীপে বসতি খরিয়। থাকেন । ৫৫ ॥ 

:স্া্টিয নিদা নভভূত বর্ষা বিধুং ও মহ্েশ্বয ভীকুষের অংশ হইতে সমুৎপর 

হই দ্ধ বিশ্বেই বিরাজ ' করিতেছেন 1 কি ত্রঙ্গা। কি বিধুও, কি ম্শবর, 
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ন শত্তঃ গরযেশোি ও তাং শত্তিৎ প্রকূতিং বিনা). 
সবক্কিং বিধাতৃৎ মায়েশো ন সুর্য বিনা। ০, 
সা চ কষে তিরোভূত্বা সৃষ্টি সংহার পালকে। - 
সাবিভূ্ভী সৃষ্চিকালে দ্বাচ নিত্য। মহেশ্বরী। ৫৯ & 
কুলালশ্চ ঘটং কর্তূং যথা শক্তোমৃদং বিনা। 
স্বর্ণ, বিনা ঘর্ণকারঃ কুগুলং কর্তূমক্ষম:। ৬০ ॥ 
সাচ শক্তি: সৃষ্িকাে পঞ্চধাচেশবরেচ্ছয়া। 
রাঁধাপদ্বাচ সাবিত্রী দুর্গাদেবী সরস্বতী । ৬১ ॥ 
প্রাণাধিষ্ঠাত্ যা দেবী কুষ্ণম্থ পরমাত্মনঃ। 
শ্রীণাধিক প্রিয়তম! সা রাঁধ। পরিকীর্তিভা। ৬২ ॥ 
এস্বর্্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী সর্ব মজল কারিণী। 
পরমানন্দরূপাচ সা লক্্মীঃ পরিকীর্তিতা। ৬৩॥ 

কি মছাবিরাট সকলেই প্রকৃতি ছইতে সমুতপন্ন হইয়াছেন | অর্থাৎ 
দেবী আদ্য। গুকুতি সকলের প্রস্থতি, কেবল এক মাত্র শীর্ণ প্কুতির 
হযভীত পদার্থ। ৫৬ ৫৭1 

মায়াময় পরমেশগ প্রকৃতি শন্ভি তিন্ন কখন ন্যর্টি করিতে পাঁরেন 
না। ফলতঃ মায়। তিন স্যফ্টি করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই, এ মায়! 
্রলয়কালে, স্্টি সংহ্থার লয় কারণ সেই শ্্রীকুষ্ণে তিরোঁভুত হুইয়। 
আবার বখন স্যক্টি কারের আবশ্যক হুয়, তখনি আবির ত হইয়! থারেন 
কিন্তু সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিগড নিত্য পদার্থ । ৫৮ &৯॥ 

যেমন কুস্তকার মৃত্তিক। তির কুস্ত প্রস্তুত করিতে পারে না) যেমন 
্র্ণকার দ্বর্ণ ব্যতীত কুল প্রস্তভ করিতে সমর্থ হয় ন!, তন্ষেপ এরুতি 
তির শ্হপ্তিকার্ধ্য সাধিত হুইবার উপায় নাই। ল্য্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছার 
এ মূল প্রকৃতি রাধা, পদ্মা, লাবিত্রী, ছুর্গা সরম্থতী এই পঞ্চ প্রকারে 
বিস্তক হন । ৬০। ৬১৪ 

তন্মধ্যে যিনি পরমা ভ্রীরুফের প্রাণা িষ্ঠাত্রী দেবী, খিনি তার 



৪১২ ক্ষ বৈবর্ীুরাণম। ৪১ 

বিদযাধিষঠাত্ দেবী যা পরমেশন্থ দুল্পসভ। | 
বেদ শাস্ত্র যোগ মাতা স! সাবিত প্রবীর্তিতা। ৬৪ ॥ 
ুদ্ধযধিষ্ঠাত্ যা দেবী সর্বশক্তি স্বরূপিণী। 
সর্ব জ্ঞানাত্বিক। সর্ব] স। দুর্গা দুর্গনাঁশিনী। ৬৫॥ 
বাগাধিষ্ঠাতৃ য! দেবী শান্তর জ্ঞান প্রদ1 সদ1। 
কুষ্ণকণ্ঠোন্ভবা মা! চ যাচ দেবী মরস্বতী। ৬৬॥ 

 পঞ্চধাদৌ শ্বয়ং দেবী মূল প্রকুতিরীশ্বরী। 
ততঃ সৃষ্টি ক্রমেণৈব বছুধণ কলয়া চ সা। ৬৭। 
যৌধিতঃ প্ররুতেরংশাঃ পুমাৎ সঃ পুরুষস্ চ। 

মায়য়া সৃষ্টিকালে চ তদ্বিনা ন ভবেস্ভবঃ। ৬৮ ॥ 

প্রাণ অপেক্ষ!ও ত্িয়তম।, ভিনিই রাধা নামে উল্লিখিত ছল, যিনি 

ভ্ষর্যের অধিষ্ঠা তরী দেবী, যিনি সর্মপ্রকার মঙ্গল সাধন করেন, যিনি 

পরমানন্দ রূপিণী, ঠিনিই লক্ষ্মী নামে অভিষ্থিত ছল, যিনি বিদ্যার 

ধিষ্ঠান্রী দেবী, পরমেণও যহাকে অতি কম্টে লাভ করেন, যিনি 

বেদ মাতা ও যোগ মাতা, তিনিই সাবিত্রী নামে অভিহিত হইয়। থাকেন, 

খিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সকলের শক্তি স্বরূপিণী, যাছ। হইতে 
সর্বপ্রকার ভ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যিনি সকলের বর্ব প্রকার দুঃখ দুর 

করেন, তিনিই দুর্প। নাথে অভিহিত হইয়া থাকেন | আর যিনি ধাকোর 

অধ্রিষ্ঠাতী দেবী, সর্বদা সকলের শাস্ত্র জ্ঞান এদাম করেন,যিনি 

উরুঞের কদেশ হইতে সমুহপন্ন হইয়াছেন, তাছায়ই নাম দেবী 

সরহ্বভী । ৬২ । ৬৩1 ৬৪। ৬৫ ৬৬॥ 
সেই মূল প্রকৃতি সর্বাদেও পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়। পরিশেষে যেমন 

র্ির বাভ্লা স্থ্য়, অমনি জ্রমশঃ উহারও প্রকার ভেদ হইতে থাকে '৬৭1 

যোধাগণ প্রকৃতির অংশ হইতে, পুকষগণ পুকধের অংশ হইতে 

সমুতপন্ হইয়া থাকে। যখন এই মায়াময় কষ্তির কার্য আরম্ত ছয়, 
গখন গায়! তির সংলার গঠনের উপায়াস্তর মাই ।৬৮॥ 



চে 

সৃষ্িশ্চ প্রতি বিশ্বেধুবরন্মম ত্ন্ষোস্তবা সদ! |... 
পাতা বিষুশ্চ অংহর্তা শিবঃ শঙ্বৎ শিবপ্রদঃ.| ৬৯ 7. 
দত দত ভ্তান মিদং রাম মহাঞ্ পুক্ষরে। 

দীক্ষাকালে চ মাষ্যাঞ্চ মুন প্রবর সনি | ৭ | 
ইতুত্বা কার্ভবীধ্যশ্চ রামং নত্বা চ মন্সিতঃ | 

আরুরোহ রথং শীত্বং গৃহীত্বা ন শরং ধনুঃ| ৭১ ॥ 
রাম স্ততো রাজসৈন্যং ব্রন্ষাস্ত্রেণ জঘান হ। 
নৃপৎ পাশুপতে নৈব লীলয়। গ্রীহরি স্মর্ঘন। ৭২ ॥ 
এবং ত্রিঃসপ্ত রুত্ৃশ্চ ক্রমেণ চ বনুন্ধরাং । 

রামশ্চকার নিভূপাং লীলয়া চ শিবৎ স্মরব্। ৭৩ & 
গর্ভস্বং মাতৃ ক্রোড়স্থুং শিশুং বৃদ্ধ মধ্যমং | 
জঘান ক্ষতিয়ং রাম প্রতিজ্ঞ পালনাষবৈ । ৭৪ | 

৪শ অ গণপতিখণ্ষন' .. ৪১৬, 

ছেব্রক্ষন্! সকল বিশ্বেই স্থন্টি সর্বাদ। ব্রহ্মা তইতে, পালন বিস্কু হইতে 
এবং সংস্থার নিরভুর শান্তি দাত শিব হইতে জম্পন্ন হইতেছে । ৬৯॥ 

“ছে ব্রক্মান! ভগনান দত্তাত্রেয মাঘাপুর্ণিনাষ পুষ্ছরতীর্থে দীক্ষাকালে 
'আমাঁকে এইজ্ঞান এদ|ন করিষাছিলেন ৮ এই কথা বলিয়া মুনিবর 

পরশুরামকে এণাম করিয়া সশর শরালন গ্রহণ পৃর্বক ছাম্যাবদক্জন সত্বর 

রথেমমারোহণ করলেন ।$০। ৭১ ॥ 

অনন্তর পরশুরাম ব্রহ্ষান্ত্র নিঃক্ষেপে সমস্ত রা লৈনা সংহ্থার করিয়া 
পরিশেষে শ্রীক্থরি স্মরণ করিতে করিতে অবলীলাক্রমে গাশ্ুপতাক্তর 

পাঁতে কার্তৃবীর্য্যকে নিপতিত করিলেন । 4২ ॥ 

বঙ্ম নারদ! পরঙআ্রাম এইরূপে শিব নাম স্মরণ করিয়! এক বিংশতি 

বার অবলীলা ক্রমে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, কি গর্ভস্থ বালক 

কিমাতৃ ক্রোড়স্থ শিশু, কি বদ্ধ, কি যুবা৭ পরশুরামের হন্যে কাছারও 

নিস্তার ছিল না। ফলত; গ্রতিজ্ঞ। প্রতিপালনই তাহার মুখ্য 

উদ্ধেশ্য। ৭৩। ৭৪ ॥ 



৪১৬, ব্রহ্ষ বৈধর্পুরণমূ। ৪, অ 

কার্তবীর্্যশ্চ গোলোকং জগাম কৃ অন্্িঘিং ।- 
জগাম পরগুরামশ্চ গ্বালয়ং জীহরিৎ আরম | ৭৫ ॥ 
ত্রিঃসপ্ত কুত্বো নিভূপাৎ মহীৎ দৃষ্টী মহেশ্বর। 
পশু-ন৷ রমনং দৃঢ় পশু রামঞ্ধকার তং। ৭৬॥ 
দেবাঁশ্চ মুনয়ে। দেব্যঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নরাঃ। 
সর্ব চক্তুঃ পুষ্পরৃষ্টিং রাম মুর্ধি। চ নারদ। ৭৭ ॥ 
বর্ণে দুন্দুভয়ে৷ নেদু হরি শব্দে। বড়ূব হ। 
পরশুরামস্ত যশম? গুণেন পুরিতং জগহ। ৭৮ ॥ 

ব্রহ্মা ভূগুশ্ শুক্রম্চ চ্যবনে। বালিমুকি স্তথা । 
জমদন্ি ব্র্দলোক। দাজগাম প্রহ্ষিতঃ| ৭৯ ॥ 
পুলকাঞ্চিত সর্ববা্জাঃ দানন্দাক্র সমস্থিতাঃ। 
দুর্ব পুষ্প করাঃ সর্ব কুর্বন্তে। মঙ্গলাশিষং | ৮০ ॥ 

এদিকে কার্ভবীর্যয পরশুরামের হুত্তে নিছত হুইয়! গোলোকধামে 

জীকুফ্ের সমীপে গমন করিলেন । গুদিকে ক্ষত্রিয় কুল উদ্মুলিড করিয়! 

শ্রীহুরির চরণ কমল অনুধ্যান করিতে করিতে ভার্গবও দ্বতবনে প্রবিষ্ট 

হইলেন । ৭৫ ॥ 

এ লময়ে মহেশ্বর, ভার্গৰ কর্তৃক পৃথিবী এক বিংশতিবার নির্ড,প ইল 

এবং পরশু আক্ত্রই তার্গবের একান্ত প্রিয় ছেখিয়। তাহার “ পরশুরাম” 

এই নাদবরণ করিলেন । ৭৬ 

দেবশপ, দেবীগণ, মুনিগণ, লিদ্ধগণ+ গদ্ধর্ধগণ, কিন্নরগণ সকলেই 
চতুর্দিক হইতে, পরশুরামের মস্তকে পুষ্পরৃষ্ডি বর্ষণ করিতে লাখিলেন, 
গর্ো ছুন্টুভি ধম ছইতে লাগিল, সর্বত্র হরি হরি শব্দ সমুশ্খিত 

হইল। গরশুরামের ঘশঃ সেখরভ ও ৭ গেরব একেবারে দিশীন্তব্াপী 
হইয়া উঠিল। ৭৭ ৭৮। 

অ্রক্ষা? ভৃগু, শুক্রাচার্ধয, চ্যবল, বালীকি ও জমি প্রীতি সক 
নহানন্দে পরশুরামের নিকট আগমন করিলেন; এবং সাহার! সফলেই 
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গ্রগনায চ ভাঁন্পমো দগ্ুবৎ পতিতে। ভুরি, & "7. 
ক্রোড়ে চকার ব্রন্ধাদে। ক্রমতাতেতি জবস] ৯ ॥ 
তামুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা পশু 'রামং জগদ্ণরুং। 

হিতং নীতৎ বেদ মার পরিণাম সুখাবহং |৮২॥. 
ব্রন্ষোরাচ | রা 

শৃণু রাম প্রবক্ষযামি সর্ব সম্পৎ করৎ পরং। . " 

কাণুশাখোক্ত বচনৎ সত্যঞ্চ সর্ব্ব সম্মত | ৮৩7. 

পৃজ্য! ন। মেব সর্ববেষা মিষ্ঃ পুজ্যতমঃ পরঃ। 
জনকে জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মমতঃ1 ৮ ॥ 
গরীয়ান জন্মদাতুশ্চ মোন্ন দাতা পিতা মুনে। 
“বিনান্্ং নশ্বরোদেহো। নিত্যঞ্চাপিতুরুস্ভবঃ | ৮৫ ॥ 

লোমাঞ্চিত গীত্রে, আনন্দাশ্র-পূর্ণনষনে দুর্ধা ও পুষ্প লইয়া পরশুরামকে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । ৭৯। ৮০ ॥ 

পরগুরম তীছাঁদিগের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ নিপাতিভ হুইয়! প্রগর্যম 

করিলেন । ব্রদ্মাদি সকলেই “ বন ! ক্রোড়ে আইস” বিয়] নী 

শ্বয়ে ক্রোড়ে করিতে লাগিলেন । ৮১ ॥ 

'ভল্মধ্যে ব্রক্ম! সর্বাগ্রে জগদ_ গুক পরশ্ুরামকে চি কিয়) 

ছিভগর্ড নীতগর্ড বেদগর্ভ ও পরিণাম জুখাবহ বাক্যে কছিলেদ্গ, বঞ্ছস 

পরঙুরাম! আমার বাঁকো কর্ণপাত কর। আমি ধাঁছ! -বঙ্গিতেছি, 

হাতে সর্ধপ্রকার সম্পত্তি লাত হয়। ইহ! বেদের কাথুশাধণয় কছিত 
স্থইয়াছে এবং ইহা! জত্য ও সর্ববাদি সম্মত । ৮২। ৮৩৪ ১ 

জগতে যাবতীয় পুজা ব্যক্তির মধ্যে পিতা পুঁজাতম কাত । ঘন 

জন্ব প্রদান করেন বলির ইহার নাঁম জনক এবং পালন করেন রলিয়! 

ইনার নাম পিত। হইয়াছে ॥। কিন্ত জমমদাত। পিতা! অপেক্গ নান! 
পিত। শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্ন ব্যতীত দেহ ধারণ হইতে পাতে ন।; কি 
হইতে উৎপতি নৈসর্গিক | ৮৪। ৮৫ ॥ : 
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তয়োঃ শত গুণে মাত। পৃজ্যামান্যাচ বন্দিত1। 
গর্ভ ধারণ পোষাভ্যাৎ সা চ তাভ্যাং গরীয়সী। ৮৬॥ 
তেভ্যঃ শত গুণে পুজ্যোভীষ্ট দেব শুতে] আতঃ। 

' জান বদ] মন্ত্র দাতাহভীষ্ট দেবাৎ পুরে] গুরু | ৮৭ ॥ 
গুরুবদৃ-গুরুপুভ্রশ্চ গুরুপত্ী ততোইধিক]। 
দেবেরুফটে গুরুরক্ষেদ্ গুরে। রুষ্টেন কম্চন। ৮৮ ॥ 
গুরুত্রন্ধ গুরুর্বিষ গু রুর্দেবো মহেশ্বরঃ। 
গুরুরেব পরং ব্রন্ধ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়ঃ পরঃ। ৮৯॥ 

গুরু জ্ঞনং দদাত্যেব জ্ঞানঞ্চ হরি ভক্ভিদৃহ | 

হরি ভক্তিপ্রদ্াতায়ঃ কোবা বন্ধু স্ততঃ পরঃ। ৯০ ॥ 

পক্ষান্তরে কি জ্মাদাতা কি অন্নদতা1 উনয়বিধ পিতা হইতে মাতা 

শত গুণে পূজা | মান্য ও বন্দনীযা | কারণ তিনি গর্ভে ধারণ এবং স্তন 

দান দ্বার! পোষণ করিয়া থাকেন, স্থতর।ৎ পিতা হইতে পুজা হইবেন, 

ভাহার আর সন্দেহ কি?1৮৬। 

বেদে এইরূপ কথিত আছে যে,কি জনম্মদাত1, কি অন্নদতাঁ, কি গর্ভ- 

ধারিণী, এ অর্্াপেক্ষা অভীষ্ট দেব শত গুণে পুজা, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 

শ্রেঠ। বিশেষত: জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদ1ভ1, ও মন্ত্রদাঁতা, ইঙ্ছীর] ইউদের 

আপেক্ষ] গ্রথান তাছাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ৮৭ ॥ 

গুকদেব যেমন পূজা, গুকপুল্রগ তদনুরূপ। বিশেষতঃ গুকপত্বী 

অনিক পৃজ।1, অর্থাৎ কি গুকদেব কি গুকপুত্রৎ এ উভয় অপেক্ষণও 

পূজা পদার্থ। দেনত! কষ্ট হইলে গুঁকদেব রক্ষ! করিতে পারেন, কিন্ত 

গুদের, কট কইলে আর কাহারও রক্ষণ! করিবার ক্ষমতা] নাই। ৮৮॥ 

. গুক ত্রক্ষা। ন্বক্ূপ, গুক বিধু স্বরূপ, এবং গুঁকই মছেশ্ীর স্বরূপ, গুকই 

গরষ বর্ষ, এবং গুকই ব্রাক্মণগণ অপেক্ষা [প্রিয় বস্তু অর্থাৎ যার 

পর নাই পরম পুজা পদার্থ । ৮৯ 
গুক যে, জ্ঞান প্রমান করেন, সেই জান হইতেই উত্তমাতক্কি উপস্থিত 
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অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্্রো জ্তানদীপং যতো লভেহ |, . 
লন্ধা চ নির্্ালং পশ্যেৎ্ কোবা বন্ধু স্ততঃ পরং। ৯১ & 
গুরুদ তঞ মন্ত্র্চ জণ্ত ভ্ঞানং ততো লভেগ্। 

সর্বক্ত্ব্চ সিদ্ধিঞ্চ কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ | ৯২ ॥ 
ুখং জয়তি সর্বত্র বিদ্যয়। গুরুদতয়!। 
যষ! পুজ্যোপি জগতি কোবা বন্ধু স্ততোধিকঃ | ৯৩॥ 
বিদ্যান্ধো বাধনান্ধো বা যো মুঢ়ো ন ভজেদ গুরুং ৷ 

ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপ লভতে নাত্র সংশয়ঃ | ৯৪ ॥ 

দরিদ্রুং পতিতং ক্ষুদ্রৎ নরবুদ্ধযাচরেদগ্ রুং | 
সোধশুচিস্তীর্ঘন্নাতোপি নাধিকারীচ ক্রু | ৯৫ ॥ 

হয়। যিনি হরি ভক্তি প্রদান করেন, তাহা! অপেক্ষণ শরেষ্ঠতম প্রিয় বন্ধু 

জগতে আর কে আছে ?1৯*॥ 

ফলত: তিনি জ্ঞান প্রদীপ স্বন্ূপ হইয়া অজ্ঞান তিমিরাদ্ছর বডির 
অজ্ঞানান্্কার দুর করিয়া, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, তাহা 
অপেক্ষণ বন্ধু আর কে হইতে পারে ?। ৯১॥ 

যেগুকদত মন্ক্ জপ করিলে জ্ঞান, সর্বজ্ঞ! লাভ ও জর্বপ্রকার 

সিদ্ধি লাভ হয়ঃ তাহ! অপেক্ষ। বন্ধু জগতে আর কে আছে ।৯২॥, 

গুকদত্ত বিদ্যা প্রভাবে অনায়াসে সর্বত্র সমস্ত বিষয়ে অয় লাস 
করিতে পারা যায়। যা দ্বারা জগৎ পৃজ্য হইতে পার! ঘা, কাছা 

অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই। ৯৩॥ ৃ 
বিদ্যান্ধ বা ধনান্ধ হুইয়! যে মৃঢ় ব্যক্তি গুককে ভজন! না করেঃলে 

ইছলোকে ব্রহ্মহত্য! অপেক্ষ! গুকতর পাতকে লিগ হয়, তাছার' আর 
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ৯৪ 

যে ব্যক্রি গুককে সামান্য, পতিত ও দরিদ্র দেখিয়া স্ব! পুর্বক অনু 
ষাৰু গণন] করে, ভাঙ্বাকে একান্তই অশুচি হইতে হয়, এমন কি পুক্ছরা- 
দিতীর্থে স্বান করিলেও তাছার পবিভ্রত। সাধন হয় না গার সে 
সকল কর্মেই অনধিকারী ছয়। ৯৫॥ 

৫৩ 
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অভীষ্$ দেবঃ ভ্রীরুষেগ গুরত্তে শঙ্বরং্বস্ং | 
শরণং গচ্ছ হে গুভ্ত দেবা পুজ্যতমং গুরু | ৯৬ | 
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বে। নিভূপা! ত্বয়া পৃথী কতা বতঃ 1 ..... 
প্রাপ্ত! তৃয়। হরের্ডডি স্তং শিবং শরণং বেজ । ৯৭ ॥ 
শিবঞ্চ শিবরূপঞ্চ শিব্ধং শি কারখং| 
শিবাবাক্যং শিবেশস্তং গুরুং তং শরণং ব্রজ্ | ৯৮ ॥ 

গ্বোলৌকনীথে। ভগবানংশেন শিবরূপধূক | 
য ইউদেবঃ স গুরু শুমেব শরণং ব্রজ | ৯৯ ॥ 
আত্মা রুষঃঃ শিবোজ্ঞীনং মনোহং সর্বজীবিধু। 
প্রাণ! বিষ্ঠোশ্চ প্রকৃতি; সর্বশক্তিযুতামূত ২৯, ॥ 
জ্ঞানদং জ্ঞানরূপঞ্চ জ্ঞান বীজং সনাতনং | . 
মৃতুর্জীয়ং কালকালং তং গুরুং শরণং ব্রজ। ১০১ ॥ 

. বংস, ভগবান প্রীকুষ্ণ তোমার ইঞ্টদেৰ এবং হাঙ্কর জ্বয়ং ভোমার গুক। 

অতএব পুভ্র! তুমি ইউদেব অপেক্ষ। পুজাতম কর শরণাঁগত হ$। 
ভুমি গুঁক বলেই একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঠ্ক্ষত্রিয় করিয়াছ, 
বিশেষত) তুমি শিব হইতে হুরিতক্কি এণ্ড হুইয়াছ:). অতএব এক্ষণে 
শিঃঘর পরপাপন্র হওয়াই নিতান্ত কর্তবা । ৯৬। ৯৭ ॥ 
” যিনি মঙজলময়' ঘিনি মঙ্গলময়রূপী, যিনি মঙ্গল দাতা, যিনি মূজলের 

কারণ? যিনি শিবানীর বাকান্বর্ূপ, যিনি শিবানীর পতি + তুমি সেই 

গুরুদেবের গরপাগত হ9। ৯৮ | 

. গোলাকনাথ: ভগবান ভ্রীরুষ্তই চ্ঘয়ং স্থীয় অহাশ টানি ধারণ 

করিয়াছেন । নুতরাং যিনিই তোমার ইজউগ্রেব, ডেলিই তোমার, গুৰ, 

আর এব তূমি সেই টকর শরণাপনম ছও | ৯৯॥ 

: ভগবান ্রী্ঞ্চ সকল জীবের আতা-ম্ববপ, ও শান্ছিদাতা তি অফল 

ভীষের আম ল্াচপ, ্জামিই সকল-জীবের - মনংম্রগ 1 এবং সর্বশক্তি 

গ্মস্থিত। বিধু'র শক্তিই সকল ভীবের প্রঃণত্যরপ ॥ ১* টা 
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তদ্বাজ্যোতিঃ স্বপং তহ-জগানুগ্রহ রিএহং |. 
 শরণং ব্রজ সর্বজ্ঞ ভগবন্তং যমাতনং | ১৭২॥ . 

প্রকৃতি লর্ষবর্ষধ্চ তপস্ৃপ্তায় মাশ্বরং | 
কান্তং প্রিয়পভিং লেভে তং গুরুং শরণং ব্রজ। ১০৩।॥ 

ইত্যুক্কা মুনিভিঃ সার্দধং জগ্াম কমলোভ্ভবঃ | 
রামন্চ গন্ভং কৈলামং মন্ত্রে চ নারদ | ১০৪ 

ইতি প্রীতম বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ মন্থাদে গণি 
খণ্ডে চত্বারিংশতমো ইধ্যায়ঃ| 

যিনি জ্ঞানদাতা, যিনি জ্ঞামরূপী, যিনি জ্ঞাননিদান, যিনি নিতা, 
স্বরূপ যিনি মৃত্াবিজয়ী বলিয়। মৃতা্জয় নামে অতিষ্থিত, যিনি কালের 

কাল শ্বরূপ ) তুমি সেই গুক মহ্থাকাঁলের গরণাগত হু । ১০১। 

যিনি ব্রহ্মজ্যোতিম্বরূপ, যিনি তক্তদিগের প্রতি কপ বিতরণ করি" 

বাঁর মিদিত্তই বি এছ অর্থাৎ দেহ ধারণ করেন, তুমি সেই সর্বজ্ঞ দনাঁতম 
ভগবানু ভূুতভাবনের শরপাগন্ন হও । ১০১ ॥ ্ 

বস পরশুরাম! দেবী প্রকৃতি লক্ষ বংসর পর্যান্ত অভি কঠোর 

ডগম্চঠরণ করিয়! একান্ত কমনীয় মঙ্বাদেবকে মনোমত পতি লাঁত করিয়া" 

'ছেম, তুমি সেই গুকদেব তুতপতির শরণাগত হও | ১০৩। 
ছেবর্ষে | কমলযোনি ব্রহ্মা পরশুরামকে এই কথ! বলিয়। মুনিগণের 

সহিত অন্তন্থিত হইলেন 1 এদিকে ভার্গবও কৈলাম নিবাঁসে দম 
করিতে অদন্ভিলাধ করিলেন। ১০৪ । 

ইতি জীত্রক্ষৈবর্তে মহ্থাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ সদ্বাদে গণপতি খণ্ডে 

চত্বারিংশৎ অধ্যায় সঙ্গার্ণ | 



৪২৯! রঙ্গ বৈবর্ততপৃয়াণয | ৪১ 

একচতারিংশোহধ্যায়ঃ | 

নারায়ণ উবাঁচ। 

ইরেশ্চ কবচং ধৃত্বা কত! নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং। 

রামো জগাম কৈলাসং নমন্কর্ভূং শিবং গুরুং। ১॥ 

গুরুং পত্বীং শিবামস্থাৎ দ্রষটং গুরুস্বতেচ তে। 
গুণৈ নারায়ণ সমে? কার্তিকের গণেশ্বরে। ২॥ 
মনোষায়ী মহাত্মাচ শীঘ্রৎ সংপ্রাপ্য ততক্ষণ । 
দরদর্শ নগরং রম্যৎ মতীব স্ুমনোহরৎ | ৩ ॥ 
শুদ্ধম্ফটিক মন্কাশৈর্মণিভিঃ সুমনোহরৈ | 
সুবর্ণ ভূমি সদূশৈ রাজমার্গৈ বিরাজিতং | ৪ ॥ 
মিন্দুরাকার বর্ণৈশ্চ বেষ্টিত মণিবেদিভিঃ। 
সংযুভং মুক্তা নিলয়ৈঃ পুরিতৎ মণিমগ্ডপৈ2। ৫ & 

নারায়ণ কহিলেন, বংস নারদ ! ভূগুনন্দন পরশুরাম শ্রীুঞ্চ কবচ 

ধারণ পূর্বক এক বিংশতিবার বন্ুদ্ধর। ভূপশৃন্য করিয়। পরিশেষে গুকদেৰ 

মছাদেব গুকপাত্তি মাত! শিবানী এবং শ্রঙ্রি তুলা গুগবান গুক পভ 

, কার্তিক ৪ গণেশের সঙ্িত সাক্ষাৎ করত তীহাদিগের চরণে প্রণিপাত 

করিবার নিমিত্ত কলাম শিখরে গমন করিলেন । ১। ২॥ 

মনোযায়ী মহাত্ব। পরশুরাম সংঙ্কপ্প মাত্রেই ততক্ষণ(ৎ কৈলাস 
পুরীতে সমুপস্থিত হইয়), ভত্রত্য অতি রমপীয় মনোহর সৌনদর্ঘা সকল 
সন্দর্শম করিতে লাগিলেন । ৩॥ 

প্রথমতঃ দেখিলেন চতুর্দিকে ছর্ভূমি সদৃশ রাঁজ পথ সকল বিরাঁজ- 
মান রহিয়াছে | বিশেষতঃ বিশুদ্ধ ক্ফাটিকবর্ণ প্রস্তর সকল রাজ পথের 

উতয় পারছে বিনাস্ত হওয়াডে অতি মনোহর হইয়াছে । ৪॥ 
রাজ পথের উভয় পার্খে জিন্দ,রবর্ণ প্রস্তরময় বেদি নকল পুরী 
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যক্ষাণামালয়ৈর্দিব্যৈং সংঘুক্তং শতকোটিভিঃ। 
কপাট স্তত্ত দোপানৈঃ শোভিতৈর্সাণি নির্্মিতৈঃ। ৬। 
সুবর্ণ কলনৈর্দিব্য রাজিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ। 
রত কাঞ্চন পূর্ণৈশ্চ বক্ষেন্্রগীণ বেডিতৈ:। ৭॥ 
রতু ভূষণ ভূষাঁট্যে দর্ঠপিতৈঃ সুন্দরীগগৈঃ। 
বালিকাভির্বালকৈন্চ চিত্রপুত্তলিক! করৈঃ1 ৮ ॥ 
ক্রীড়ন্তিঃ সন্মিতৈঃ শশ্বৎ স্বচ্ছন্দঞ্চ বিরাজিতৈঃ। 
পারিজাত দ্রমগণৈঃ দ্বর্ণদী তীর নীরজৈঃ। ৯ & 
আকীর্ণং পুম্পজালৈশ্চ পুশ্পিতৈশ্চ জুগন্ধিভিঃ| 
কপ্পব্ক্ষাশ্রিতৈ: সিদ্ধৈঃ কামখেনু পুরদ্কতৈত | ১০ ॥ 
সিদ্ধ বিদ্যাধি নিপুণৈঃ পুণ্যরদ্ভি নিঁষেবিতং | 
বট বৃক্ষে রক্ষয়ৈশ্চ ত্রিলক্ষ যৌজনোছিতৈঃ। ১১ 

পরিবেষ্টন করিয়। রহিয়াছে । এ সকল মণিবেদির প্চান্ভাগেই স্থানে 

স্থানে মুক্তা খচিত গৃহ কল এবং স্থানে স্থানে মণি মণ্ডল সকল 

অপুর্ব শোভ। বিস্তার করিতেছে। €। 

পুরী মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট শত কোটি যক্ষালয় বিরাজমান রহিয়াছে । 

এ সকল আলয়ের বহ্ধদ্বারে প্রস্তরময় সোপান, গস্তরময় স্তত্ত এবং 
প্রস্তত্ধময় কপাট সকল বিরাজমান থাকাতে শৌভার সীমা নাই ।-৩ ॥ 

এতি গৃছেই দ্বর্ণ কলস ও শ্বেত চামর সকল শোতভমান। প্রতি গৃুই 
রত্বগু কাঞ্চনে পরিপূর্ণ । সকল গৃছেই যক্ষেজ্ঞগণ অবস্থান করিতেছে, 
বিশেষতঃ রত্বময় ভূষণ বিভুবিত সুন্দরী রমণীগণ এ সকল গৃছে অবস্থান 
করাতে গৃহ আলোকময় হুইয়াছে। প্রতি ভবনেই বালক বাঁলিকাগণ 
চিত্রপুত্তলিক। ছত্তে করিয়। ছাম্যবদনে প্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া! বেড়াইতেছে। 
নুরমদী ভীরস্থিত পারিজাত পাদপ সকল বিকসিত সুগন্ধি কুসুম 
জালে সমাকীর্ণ হুইয়াছে। বস্পর্ক্ষ মূলে সিদ্ধবিদা পুণাবান সিষ্কগণ 
অবস্থান করিতেছেন, এবং তী।ছাদিগের সম্মূখে কামধেনু সফল: এতি- 
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শত যোলম বিস্তীর্পৈ: শতক্কস্ধ সমস্িতৈঃ। 
অসংখ্যশাখ। নিকরৈরসংখ্য ফল লংযুতৈ)। ১২৪ 
নান। পক্ষিগণাকীর্ণৈঃ জুমনোহর শব্দিতৈঃ1 
কম্পিতৈ শীতবাতেন মণ্ডিতঞ্চ ভ্রগন্িনা । ১৬ $ - 
পুষ্পোদ্যান সহত্রেগ সরসাঞ্চ শতে ন চ। 
সিদ্বেক্্রালয় লক্ষৈশ্চ মণি রত্বু বিরারজৈঃ। ১৪ ॥ 
রামশ্চ দৃষ্ী নগর মতীব হুষ্ট মাননঃ। 
দরদর্শ পুরতোরম্যৎ শ্ীযুক্তং শঙ্করাশ্রমং | ১৫ ॥ 
জুবর্ণ মুল শতকৈর্লাণিভিঃ বর্ণবর্ণ কৈ8। 
খচিতং রত্বসারেণ রচিভং বিশ্বকর্মাণা | ১৬॥ 
চতুর্ধোজন বিস্তীর্ণং ত্রিপঞ্চ যোজন স্থিতং। 

. চত্ুরজ্রৎ চতুফোণংপ্রীকারং সুমনোহরং | ১৭ ॥ 
দ্বার রত্ব কপাটেন নানা চিত্রান্িতে নচ। 
যুক্তং মণীন্দ্র বেদিভির্মমণিস্তস্ত বিরাজিতৈ3। ১৮॥ 

বন্ধ রহিয়াছে । তিন লক্ষ যোজন ভর্দ শত যোজন বিস্তীর্ণ শন 
সমন্বিত অক্ষয় বট সকল অপুর্ব শোত। বিস্তার করিছেছে। এ বট 

বৃক্ষের শাখান্ন ইয়ত্তা নাই, ফলের ও সংখ্য। নাই। কত শত পক্ষী উ্বাতে 

অবস্থান করিতেছে, পক্ষিগণের মনোহর কুজনে বটবুক্ষ কল মুখরিত 

হইতেছে । লুশীতল সুগন্তি বাযুহিলোলে শাখা এশাখ। সকল দোলা” 

র়মান হইতেছে । উহার কোন স্থানে সহ পুস্পোদান, কোন স্থানে 

শত সরোবর, কোন স্থানে ব। মণিরত্বখচিত লক্ষ লক্ষ সিদ্ধেন্্রদিগের 

ভবন বিপ্াজম।ন রহিয়াছে । ৭1 ৮। ৯। ১০1 ১১1 ১২। ১৩। ১৪ ॥- 

পরগুরাম, নগরের শোভ। সন্দর্শনে অতীৰ আনন্দিভ, হইলেন, তৎ- 

পরেই দেখিলেন, শোভার এক মাত্র আধার অতি বনমোঙ্ছর শঙ্করা শ্রম 

সন্দ,খে বিরাজমান, বিশ্বকর্ম। স্বয়ং শত সুবর্ণতিত্তি, সুবর্ণ বর্ণ প্রস্তর ৪ 
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তদ্দক্ষিণে হৃষেজ্জরণ রানেসিংহক নারদ... 
নন্দীশ্বরং মহাকালং গ্রি্লাক্ষৎ. ভয়হয়ং। ১৯ ক 
বিশালাক্ষঞ্জ বাখঞ্ বিদ্ধপাক্ষ* মহাকলং |: 

বিকটাক্ষং ভাস্করাক্ষ রক্রাক্ষং বিকটোদরং | ২* ॥ 
হহারভৈরবং কাল ভোরবঞ্চ ভয়ঙ্করহ | 

রুরুভৈরব ষীশাভং মঙ্হাভৈরব মেবচ। ২১ :. 
কষ্ণালভৈরবঞ্ধেৰ ক্রোধ ভৈরব মুলনং | 
কপালভৈরবধৈঃ্ব রদ্রভৈরব মেবচ। ২২ ॥ 
সিদ্ধেক্জাৎস্চ রুদ্রগপান্ বিদ্যাধরাংস্চ গুহ্ৃকান্,1.: 
ভূতানূ প্রেতান্ পিশাচাংশ্চ কুষ্নাগান্ ব্রহ্মরাক্ষমান।২৩ 

বেতালাম্দানবাৎশ্চৈব ফোগীক্জাহস্চ. জটাঘরার | 

যক্ষান্থ কিং পুরুষাংশ্চৈব কিন্্ররাংস্চ দদর্শহ। ২৪ |] 

উত্কুষ্ট রত সকল দিয়! এ গৃহ নির্বাণ করিয়াছেন । এ তবশের বিস্তার 

চাঁরি যেবজন, উর্দদ পর্দশ যোজন, কোণ চারি, এবহ প্রাচীর সকল অভি 

মনোঁছর চতুক্ষোণ | উচ্ছার দ্বারে বিৰিধ চিত্রবিচিত্রিগ্ত রত্বময় কপাট 
অন্ম,খে.উত্রৃষট মণিময় বেদি, ও মণিময় স্তস্ত বিরাজমান 1১৪1১৬১৭১৮৪ 

ঙঁ দ্বারের দক্ষিণ ভাগে এক রধেজ্্ এবং বাম ভাগে এক মিংহ তত 

অন্ীর, মহা কল, ভয়ঙ্কর পিঙ্গলাক্ষ, বিশালক্ষ, বাধু, মন্থাবল বিরূ- 

পান্ষট, বিরুটাক্ষ, ভা স্বরখক্ষ, বিকটোদর, সংহার তৈরব, ভ্বরস্কর কাল 

তভরবদ? ক তৈরব, ঈশীভ মহাতৈরব, কৃষধাঙ্গ টভরব, বিনা” 
শন্বকারী ক্রোধটিতরব, কপালউৈরব ও কদ্রেতৈরব, এই সকল বিরাতুমান 

রহ্থিযঠক্ছেন | ১৯। ২ ২১। ২২॥ | 

ভথপরেই। €দখিলেন, সিদ্ধেন্দ্রগণ, কদ্রেগেণ বিদ্যাধরখীণ)! গহান্তাণ, 

ভাতগণ, প্রেভগণ, পিশাচগণ, কুষ্যাগুগণ, ব্রার কসগণ, কেভাল্গণ, 

লাঙ্গবগণ, যোশীজ্গণ, জটাধরগণ, যক্ষগণ, কিল্প কহগপ, & কিরণ 

সকল অবস্থান করিতেছে ।২৩। ২৪৪ 88:84 



৪২৪ ্রজ্ধ বৈবর্ধপুরাণয়ূ। ১ ক্স 

তান্দস্টা নন্দীকেশান্ভাং গৃহীত্বা! ভৃগুনম্বন2। 
তাং সংভাষ্যাভাযন্তরঞ্চ জগামানন্দ্ মানসঃ। ২৫ ॥ 

রদ্দেক্্রনার নির্ম্মাণৎ দদর্শ শত মন্দির | 
অমুল্য রত্বকলসৈজ্দ'লভভিশ্চ বিরাঁজিতং | ২৬ ॥ 
অমুল্য রত রচিতৈর্ঘক্তা নির্ঘাস দৃর্প গৈঃ। 
হীরাসার বিকারৈশ্চ কপাটেশ্চ বিরাজিতং | ২৭ | 
গোরোচনাভির্াণিভিযুতৎ স্তস্ত সহআকৈঃ। 
মণিসার বিকারৈশ্চ সোপানৈঃ পরিসেবিতহ। ২৮ ॥ 
দদর্শাভ্যন্তরৎ দ্বারং নান] চিজেণ চিত্রিতং | 
মুক্তামাণিক্য গ্রথিতৈশ্মালাজালৈ বিরাজিতং | ১৯॥ 
দদর্শ কার্তিকং বামে দক্ষিণে চ গণেশ্বরৎ | 
বীরভদ্দ্রৎ মহাকায়ং শিবতুল্য পরাক্রমং | ৩* ॥ 
প্রধান পার্দগণান, ক্ষেত্রপালাংশ্চ নারদ । 

রত সিংহাসনস্থাংশ্চ রত্বু ভূষণ ভূষিতান। ৩১ ॥ 

ভৃগুনন্দন তাহাদিগের সকলের সন্থিত সাক্ষাৎকার ও সম্ভাষণ পূর্বক 
নন্দীকেন্বরের অন্ুমতিক্রমে আনন্দমনে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন 1২৫ 

অন্ান্তরে প্রবিষ্ট হুইব| মাত্র দেখিলেন, উৎকৃষ্ট রত্ব নির্দ্দিত শত 
মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় অমূল্য রত্ব কলস সকল উজ্জ্বল 
জ্যোতি বিক্তার করিতেছে। অথূলা রত্ব বিরচিত মুক্কাময় নির্মল দর্পণযুক্ত 

উৎ্ক্ুষ্ট স্বীরক খচিত কপাট দেদীপামান হইতেছে । গোরোচনান্কিত 

মণ্ময় সুত্র স্তভ্ত মন্দিরে বিরাজমান। মন্দিরের মলোপান সকল দিবা 

প্রন্তরে বিরচিত | ভার্গৰ, বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত এবং মুক্ত! গু মাপিক্য 

গ্রস্থিত মাল! জাল বিরাতিত অভান্তর দ্বার অবলোকন করিলেন। ভৎ- 

পরে দেখিলেন শিবসদৃশ পরাক্রান্ত মহাকায় বীরতদ্র আসীন রহ্ছিয়াছেন, 
আর স্তাার বাম পার্ট কার্তিক ও দক্ষিণ পান্থেগণপতি বিয়া 
করিতেছেন । ২৬২৭২৮২৯1৩০ । 



০ গণতিৎথা ৪ 
তান্ মংভাষ্য সঃ পীর হাবল গরম! | 
পশু হত্তঃ পশু রামো গমনন্র্ত ঘুদ্যতঃ | ৩২। 
গচ্ছন্তং তং গণেশশ্চ ক্ষণ তিষ্ঠত্যুবাচহ। 
নিদ্দিতে! নিদ্রয়াযুক্তে। মহাদেবোহধুনেতি চ। ৩৩ ॥ 
ঈশ্বরাজ্ঞাং গৃহীত্বাহ মন্ত্রাগত্য ক্ষণীস্তরে।. 
বয় মার্ং গমিষ্যামি ভ্রাত স্তিষ্ঠতি সাংগ্রতং।' ৩৪ ॥ 
আত্বা গণেশ বচনং পশু রামে! মহাবলঃ। 
বৃহস্পতি সমো বক্তা প্রবক্ত, মুপচক্রমে | ৩৫ ॥ 

ইতি শ্ীরদ্ধবৈবঞ্ে মৃহাপুরাপে নারায়ণ নারদ মন্থাদ্ে ! ্গপতি 
খণ্ডে কৈলাষ বর্ণনং নামৈকচত্বারিংশত্বয়োইধ্যায়$ | 

তৎপরে দেখিলেন মহাদেবের প্রধানতম পরিষদ ক্ষেত্রগালগণ 

বিবিধ রতুময় ভূষণে বিভুয়িভ হুইয়! রত্বময় নিংছাসনের উপর াসীন 

রহিয়াছেন। ৩১ ॥ ও 

দেবখষে ! মস্থাবল পরাক্রান্ত ভূগুনন্দন পরশুরাম মহাদেবের সেই 

রুল অন্ুরের স্ধিত সম্ভাষণ করিয়া দ্রতপদে কুঠার হস্তে মুছাঁদের 
মন্রিরে গমনোদ্যত হইলেন? গণপতি ত।স্থাকে নিবারণ করিয়া রুহিলোেন, 

আতঃ ভার্গব! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। মহাদেব এক্ষণে "নিদ্রা 
তিছুতু রহিয়াছেন। ক্ষণবিলম্বেই আমি তাহার অনুজ্ঞ। লয়] আসি- 

তেছি+ তৎপরেই তোমার সহিত একত্র প্রবেশ করিব ।৩২1৩৩1৩৪ ॥ 

ন্প্ুতি তুলা বন্ত] মহাবল পরশুরাম গণপতির বচনু শ্রবণ কিয়! 
স্বয়ং বলিতে জারস্ত ররিলেন। ৩৫ ॥ 

ইতি ভরীত্রন্ষটববর্তে মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ জন্বাদে গণঞ্চতি খণ্ড. 

কৈলাঁন বর্ণন শাম এক চত্বারি ংশৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ! 



৬ বি দিন শনি এ ০ এ 

৪ ক্ষ বৈধর্ুরগয । হল 
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্ 

মদ এ 

0 পরশুরাম উবাচ। রি টার্ন 
যাস্থামাস্তঃপুরং ভ্রাতঃ প্রণাম র্ত কবর রং ূ 
্রণম্য মাতরং ভক্ঞযা যান্তামি ত্বরিতং গৃহং | ১৪ 
ত্িঃসপ্ত কৃত্বে! নিভূপাৎ কতা পৃথী চ লীলয়! | 
কার্তবীর্ধ্যঃ সুচন্দ্রশ্চ হতো'যন্ত প্রসাদতঃ। ২ 
নান! বিদ্যা যতে। লব্ধ! নান! শান্তরৎ সুদুল্লভৎ। 

তং গুরুং জগতাং নাথং দ্র ,মিচ্ছামি দাংপ্রতং। ৩॥ 
সপ্ডণং নিগুণধেব ভক্তানুর বিগ্রহ | . 
সত্যং সত্য ব্বরূপঞ্চ ব্রহ্মঞ্যোতিঃ মনাতনং | ৪ ॥ 

স্বেচ্ছাময়ং দয়াসিস্ধুং দীনবন্ধুং মুনীশ্বরৎ | 
আত্মারামং পুর্ণ কামং ব্যক্তাব্যক্তং পরাত্পরং | ৫॥ 

পরঙুরাম কহ্ছিলেন, আ্বোত:! গণপতে ! আমি অগ্তঃপুরে খিগ্ 

ইদেব ঈশ্বর ও মাতা শিবানীকে ভক্তিলকাঁরে প্রণাম করিয়। সত্ব 

স্বভবনে গমন করিব | ১ | 

”" আমির প্রসাদবলে অবলীলাক্রমে একবিংশতিবাঁর পৃথিবী নিং- 

ক্ষত্রিয় করিয়াছি, যাহার প্রসাদবলে রাজ! কা্বীর্যা ও সুচজ্্র নিছুত ছুই- 

রাছে, যাহার নিকট হইতে আমি বিবিধ বিদ্যা ও মানাবিধ ছুলল ভ শান্তর 

লাত করিয়াছি, সংএতি একবার সেই গুঁকদেব জগন্নাথ ভূতপা্তির 

সন্থিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা! করি। ২। ৩॥ 

তিনি সগুণ, তিনি নিগুণ, তিনি ভজগঞ্গর প্রতি অনু খ্রছ প্রকাশ 

করিবার নিমিত্তই বি গ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তিমি সভ্যময়, সত্য স্বরূপ, 

তিনি ব্রর্থজ্যোতি, তিনি সনাতন, তিনি চ্ছেচ্ছামপ, তিনি দয়া সিন্ধু, 

ভিনি দীনবন্ধু, তিমি যোগীম্বর, ভিনি আত্মারান ত্াঞ্থার কোন কাম- 
১ ॥ 
| 



৪ঝাস্ক গণগহিগা ২. ৪6%% 

পরাপরাণাৎ অঙ্কারঃ পুরুছতং-পুরদ্ভাজদাও « 
পূরাণং পরমাত্মান্স মীশাদ মাছি মব্যয়ং 1৬৮; 

সর্ব মল মক্ষল্যৎ সর্ধ্ব মল কারণং। ১ ৮ 

সর্ব মজলদং শান্তং স্বোশশর্য্যপ্রাদৎ বরৎ। ৭1. 
আশুতোধং গ্রনন্নান্তং শরণাগত বসল । 

ভক্তাভয়প্রন্দৎ ভক্ত বসলং সমদর্শনং | ৮ ॥ * 

ইত্যুক্কা পশু রামশ্চ তস্থৌ গণপতেঃ পুরঃ। 

বাঁচা মধুরয়। তত্র তমুবাঁচ গণেশ্বরঃ। ৯। 
শ্রীগণেশ্বর উবাচ। 

ক্ষণং তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ শৃণ আ্রাত রিং বচঃ। 
রহস্থল নিযুভ্তম্চ ন দৃষ্টঃ স্ত্রী যুতঃ পুমান। ১০॥ 

জ্বী সংযুক্ত পুরুষৎ বঃ পশ্যতি নরাধমঃ |. 

নাই অপূর্ণ নাই, তিনি বাক্ত, তিনি অধাক্ত, তিনি পরাৎপর, ভিনি 

শ্রেন্ঠ হইেও শ্রেষ্ঠতমগণের শ্রষ্টা, তিনি অগ্রে আনৃতি গ্রহণ করেন, 

তিনি সকলের অগ্রগণা, তিনি পুরাণ, তিনি পরমাত্বা, তিনি ঈশান) 

তিনি অনাদিঃ তিনি অব্যয়, তিনি সর্ব গ্রকার মঙ্গলের বিধাতা, তিনি 

'সর্ক প্রকার মঙ্গলের আদিকারণ, তিনি সর্ঝ একার মঙ্গল প্রদান করেল, 

তিনি শান্ত ব্বতাব, তিনি সর্ব প্রকার এশ্বর্যা গুদান করেন? তিনি মর্ঝ 

প্রধান, তিনি আশুভোঁব, তিনি সদ গ্রসন্নবদন, তিনি শরণাগত বৎস 

সল' তিনি ভক্তগণের অভয়দাতা, তিনি তক্তবগুসল, এবং তিনি সম” 

দর্শিতাগুণে বিভুষিত | ৪1 &1৬।৭।৮॥ | 
পরশুরাম গণপতির সম্পুথে এইগ্রকাঁর বলিয়া! মেখনাঁবল্বন করিলে 

গণেশ্খর মধুর বাকো তথায় তাহাকে সন্বেধন করিয়া! কন্ধিলেন, ভ্রেতঃ! 
ক্ষগুকাল অপেক্ষ! করিয়া আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, যে ব্যক্তি স্ত্রী 
সহচর হয়! নির্ঘনস্থানে অবস্থ(ন করে, তাঁহার সহিত সাম্ষণত কর! 
কর্তব্য নছে। ৯1১০ ॥ 



৪২৮ ব্রদ্ম বৈ্তপূরাপিয্ । ৪াধ না 

করোতি রলগজং ছা কাল সুতং রেজা ১৯ ই. 

তত্র তিষ্ঠতি পাপীল্লাঘ ফাবচ্চঞ্জ দিবাকয়েঠী। ৯ :" 
'(বিশেষতশ্চ পিতরং গুরুং ভূতপতিংস্বিঈ। ৯২1. 
রহঃ সুরতি সংসভং নি পশ্যে দ্বিচঙ্াণঃ 1:5২ “ 
কামতঃ কোপতোবাপিধঃ পশোহ গুতোখু খত ১৬ ॥ 

স্ত্রী বিচ্ছেদো ভবেষ্তগ্ক গ্রুবৎ অগ্ুজুজস্মশ । ৯৮ 
শ্রোণীবক্ষ স্থেলং বন্ত « যঃ পশ্যতি পরস্ডিয়াঃ 
কামতোপি বিমুঢশ্চ সোন্ধো! ভবতি নিশ্চিত । ১৪ 

গণেশন্য বচঃ শ্ুস্বা প্রহস্ত ভূঙনন্ফনঃ। 

তমুবাঁচ মহা কোপান্রিক্টঠরৎ বচনৎ যুনে ১৫ ॥ 
পরশুরাম উবাচ 

আহা শ্রুতং কিং বচন মপুরর্ধ নীতি মুত্তমং। 
ইদ্দমেবমষৎ নৈবং আস্তমীশ্বর বন্তুতঃ। ১৬7 

যে নরাধম স্ত্রী সংঘুক্ত বিজনস্থিত প্রকধকে সন্দর্শন ক বষা তাহা 
দিগের রস ভঙ্গ করে তাচ্গাকে কাঁলস্স্ত্র অর্থাহি নরকে গমন করিতে হয় 

এবং যাবৎ জগতে চক্র স্ুর্যা অবস্থান করিবে, তাঁৰগুকালী পর্যন্ত সেই 

পাপাত্বাকে সেই কালশুত্র নামক নরকে অবস্থান করিতে হইবে । 

বিশেধতঃ ব্রক্ষন্! পিতা, গুক, ভূতপতি নির্জনে রতি সংযুক্ত 

রহিয়াছেন, এসময সাক্ষাত করিতে যাওয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য নছে। 

অন্নুরাগ বশতই হউক আর বিরাগ বশতই হউক খিনি নুরখোম্মখ ব্যক্তির 

সহিত সাক্ষাৎ করেন নিশ্চয়ই তীহাকে সপ্ুজগ্থা পর্যান্ত' স্ত্রী বিচ্ছেদ ইুঃখ 

অনুতধ করিতে ্ইবে। যে মূ ইচ্ছ! পূর্বক পার স্ত্রীর শিতদ্বদেশ, 

বক্ষঃস্থল ও মুখমণ্ডল অবলোকন করেন, উহাকে নিম্চয়ই: ০ 

হয়। ১১। ১২1১৩ । ১৪ ॥ 

বস নারদ! ভৃগুনন্দন পরশুরাম, নী বচন শবণে নিন 

হম্য ধরিয়া রৌষভরে কর্কশবচনে তীহাকে কহিলেম, গণপাতে ! কি 



নির্বিকারল তশ্দিতশো! ন দোষঃ, সী / ্ 
যাস্যাম্যস্তঃপুরং জ্ঞান ন্তর কিৎতিষ্ঠ বালক । ১৭ 
ঘথ। দৃষ্টিং করিষযমি কাধ্যঞ্ধ জময়োচিতং | .. 
তবৈধ তাক্টে মাতাচ এবমেব নিরূপিতং | 5৮ ॥ 
জগভাং পিভয়ে। তৌচ পার্বতী গরমেশরেণ | 
পার্বতী স্ত্রী গুমানু শস্তু রিতিকৈ মিরাসিতঃ । ১৯) 
সর্বরূপঃ শঙ্কয্চ সর্বারূপা চ পার্কতী।  ........ 
গুণাভীতস্য কা ক্রীন্ডা তন্ডঙ্জো বা কুতো বিভ্ো 17২৯ ॥ 
ক্রীড়া অজ্জাভীতি ভাঙ্গে গ্রাম্যস্য নেশ্বরষ্য চ। ... 
স্তনান্ধং বালকং দৃর়্ী পিতোজ্জ। কুতে। ভবেৎ | ২১॥ 

অপুর্ঝ নীতি সঙ্গত কথাটা ই শ্রবণ করাইলেন? আমি তো কখনই ঈশ্বর 
প্রমুখাৎ এরূপ নীতি শ্রবণ করি নাই? আমি শুনিয়।ছি, যাহারা কামুক 

এবং যাহাদিগের চিত্রবিকার জঙন্থিয়াছেঃ বেদে তাহাদিগের নিমিত্তই 

এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, নির্বিকার শিশুর পক্ষে কখনও এরূপ 

নিয়মে দোষ স্পর্শে না। অতএব ভ্রাতঃ আমি অন্তঃপুরে. যাইব, 
 তাছাতে তোমার হানি কি? তুমি বালক, তুমি স্থির হও। ১৫৯৬ ৮১৭॥ 

আমি যেমন দেখিব, যেমন বুঝিব, সেই রূপ করিব । পার্ধতী ও 

পরমেশ্বর কি কেবল তোমারই পিতা। মাতা এই রূপ স্থির করিয়া্ট ? 

ডাহার। কেবল তোমারই নছেন, ভীাছারা জগতের পিতা মাতা, পার্ধতী 

স্ত্রী এবং শত, পুকষ স্বরূপ) ইহ! জগতে কে না বিদিত আছে ?1১৮১৯। 

শহর লর্ক স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত পুকধ স্বরূপ এবং পার্ধতী সর্বান্মরূপা 

আধাৎ সমস্ত ভ্ত্রী স্বরূপা। বিভে।! যিনি ভিগুণাতীত তীষ্ছীর আধবার 

ক্রীড়াই ব! কি এবং তাঁহার আবার ভজই বাকি? ক্রীড়া, লজ্জা ভীতি, 

গুরধভজ এ ঈমন্তই মানবের ধর্ম, ঈশ্বরের মে । বিবেচন। 'করিয়। দেখ, 
গুনাস্ধ অর্থাৎ হুষধীপোধা বালককে দর্শন' করিয়া কি, কখন পিতা 



৪৬৬ ব্রঙ্গার়ৈরঞুরাগম। ১১৪০ 
১ ' উনি ১৫ ড সনীাি ১ পি হও হী 

লঙ্জাযস্চ কুড়ে লজ লো নয়া তত কুত।... 

লঙ্জ1 লজ্জাম্ববাপ্পোতি তাপং কিন্ব! ছতাশম$। ২২ | 
শীতৎ শীতমহে! বিশ্র নিদাঘোদাছ মেরচ1... .;. 

ভীতিভাঁতি মবাপ্রোতি মৃত্যোমৃত্যুর্রিভেতিরৎ.। ২৩॥ 
কুতে! অ্বরোত্বরং হস্তি ব্যাধিং ব্যাধিশ্চ জীর্য্যভি। 
সংহর্ভীনাঞ্চ সংহর্তী কালঃ কাল। দ্বিভেতি চ।.২৪.॥ 
ল্রষ্টা সৃজতি অক্টারং পাত। স্বং পাতিত্বন্মতঃ। 
ষুংক্ষুদ্রং সমবাপ্লোতি তৃষগাতৃষণাৎ প্রয়াতি কিং। ২৫ ॥ 

নিদ্রানিদ্রাঞ্চ শ্রী; শোভাং শাস্তি শান্তি তন্মতঃ| 
পুষ্টি পু মবাপ্পোতি তৃষচিস্তক্ডিং ক্ষমা ক্ষমাং। 

আত্মানঃ পরমাত্মাস্তি শক্তিঃ শক্তযাবিভেতিকিং | ২৬ ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধাঃ স্বাত্মন। নহি বাঁধিতাঃ। 

দয়! ন বদ্ধ! দয়য়! নেচ্ছা বদ্ধেচ্ছয়া গ্রভো । ২৭॥ 

মাতার কোন কার্ধো লজ্জ। সথ্চার হুইয়। থাকে? | ২*। ২১॥ 

লচ্জ(র আবার লজ্জ। কি? বাহার স্বয়ং লক্জারূপী তাহাদিগের 

আবার .লজ্জ। কি? লজ্জ। কি কখন লজ্জিত, ভুতাশন কি কখন উত্তপ্ত, 
শৈত্ত; কি কখন শীতল, নিদাঘ কি কখন দগ্ধ, ভীতি কি কখন স্তীত এবং 

মৃত্যু কি কখন নাশ প্রাপ্ত হয়?। ২২। ২৩। | 
স্বর কিকখন জ্বরকে এবং ব্যাধি কি কখন বাধিকে জীর্ণ করিতে 

গ্রে? -ভোম।র মতে তবে সংহর্ভারও সংহর্ত!) কাঁলেরও কাল, অহ্টারও 
শ্রন্ত। পাতার৪ পাতা, ক্ষুধারও ক্ষুধ!, ভূষ্চারও ভৃষ্), নিদ্রীকও নিপ্রা, 
শৌভাঁরও শোভা; শাস্তির৪ শান্তি, পু্টিরও পু, তু্টিরও ভুড়ি ,ক্ষমারও 

ক্ষম।$ স্মাত্বার আত্ম! এবং শর্তিরও শক্তি আছে ?। ২৪। ২৫ ২৬॥ 

কিলোত, কি মোহ, কি কাম, কি (ক্রোধ, ইছারা কখন .পরষ্পর 

পরল্গরকে বাধা দেয় না| গ্রতে।! দয়! কি কখন দয়। দ্বারা এবং 



১০০, 

জ্ঞান রুদ্ধোঃ কো বিকাযী উরীমারাধতে জরাং। 
চিন্তা চিনতয়া গস্তা চু স্ব ন'পশ্যতি 1২৮৭ 
হর্যোমুদং কিং প্রীর্পীতি শোক 'শোকৌ নব্যাধণ্ডে। 
কা বিপতি কিপতেষ্চ অম্পত্তিঃ সম্পদঃ কুতঃ। ২৯1 
মেধাযা ধারণাশক্তিঃ সতির্্বা রণং কুতঃ11 : 
ন দগ্ধঃ সব প্রতাপেন বিবস্বানিব সম্মতঃ | ৩৭ ঘঁ' 
বিপরীত মতো ভ্রাতা স্তবয়ৈবা চরিতোহ্ধুনা | 
ন শতোয়ৎ গুরু মুখান্ন দদর্শ আতেবশ্রভঃ। ৩১ ॥- 
ইতুত্বা গরশুরামশ্চ প্রহম্য চ পুনঃ পুনঃ । 
শীঘ্বং গন্তং মনশ্ক্রে গুরোরভ্যন্তরং মুদা। ৩২॥ 
পশুরাম বচঃ জ্রত্বা। জিত ক্রোধে গণেশ্থরঃ | 
শুদ্ধ সত্ব স্বরূপশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ। ৩৩ ॥ 

ইচ্ছ! কি কখন ইচ্ছ! দ্বার বাধিত হুইয়! থাকে? জ্ঞান ও বৃদ্ধি এ উভভ- 
গ্ের আবার প্রভেদকি? জরা কি কখন জরাকে বাধা দিয়। থাকে? 

ন! চিন্ত। কি কখন চিন্তাকে গ্রাস করে? না! চক্ষু কখন চক্ষুকে রি 

করে। ২৭।২৮॥ 

হর্য কখন হর্ষ সুখ অন্ুতব করে না। শৌঁক কখন শোকে অন্তিভুত 

হয় মন), বিপদের আবার বিপদ, এবং সম্পদের আবার সম্পত্তি কি? 

মেধার কখন ধারগাশক্তি, এবং স্মৃতির কখন স্মরণশক্তি জস্তব হইতে 

পাত্র ন।। ছৃর্ঘা কি কখন স্বীয় তেজে দগ্ধ হইয়া থাকেন । ২৯৩৩4 

অতএব আতঃ ! এক্ষণে কেবল তোমারই নিকট বিপরীত চরণ 

দেখিতেস্ঠি? আশি কখন গুক মুখে এরূপ বথ। শ্রবণ করি নাই বা 

বেদে কুত্র+পি দেখি নাই | ৩১ ॥ 3. 

পরশুরাম এইরূপ বারপ্বাঁর উচ্চৈ'স্বরে হাস্য করিয়। হর্যভরে'জ্ঞতপদে 

অগ্তঃগুয়ে $কর নিকট গমন ফারিতে উদ্যত ছইলেন | ৩হ 1 - 

“ঞ সময় জিতক্রোধ শুদ্ধ সত্বত্বরূপ গণপতি গরশুরীমের বচন শাথণে 



৩২ ক্থনৈধাধুরাণম | উইক 

৮. পাধধনা্ 7:58... 
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছক্ে। ভকানৎ প্রাজ্মীন্তি কব'নিন 

পিতু ভ্রাতুর্ঘম খাজ, ছরানং দুর্প ভি ভাগ্যধার্ল ভে । ৩৪। 
শ্রুতং ভ্তানৎ বিলিউথঃ জংনিনণ-পি ভুত । 
কিঞিন্মম মন্দযুদ্ধেঃ শৃণু জাত নিবেদন । ৩৫ ॥ 
যো নিগুনঃ সে। দিল্িপ্তঃ শক্তিভ্যে। ন হি সংযুত্তঃ | 
সিৃক্ষুরাশ্রিতো শক্ত নি ৭ঃ সগ্ুণো। ভবে। ৩৬ ॥ 
যাবস্তিচ শরীরাণি ভোগার্থাণি মহামুনে। 
প্রারুৃতানি চ সূর্ববাণি শ্রীকুষ্ বিগ্র্ৎ বিনা। ৩৭ ॥ 
ধ্যায়ন্তে ফোশিন স্তঞ্চ শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপিণং | 

হস্ত পাদাদি রহিত নিগুণং প্ররুতেঃ পরৎ | ৩৮ ॥ 

হান্য করিয়। কহিলেন, অজ্ঞানান্ধ বাক্তির জ্ঞানিগণের নিকট হইতে 

জ্ঞ।ন লাভ করিয়। থাকে । কিন্ত যিনি ভাগাবান, তিনি পিত। ও মাতার 

নিকট হইতে হুল ভ জ্ঞান ল।ত করেন । ৩৩। ৩৪ ॥ 
আতঃ ! তুমি ত বিশিষ্ট জ্ঞানৰান,কাক্তিদিখের নিকট ছইঁতে গারম 

ছুক্লত অতুযুত্কুন্ট জ্ঞান লাঁত করিষাছ, সংপ্রতি+ আমি অতি মন্দবুদ্ধি, 

তথাপি কিছু বলিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। ৩৫ ॥ 

যিনি নিগুণ,.অর্থাৎ সত্ব রজ ও তম হইতে অতীত তিনি কখন কোন 

শর্তিভে লিগ নক্ষেন অর্থাৎ শক্তির নছিত ভাহার কোন সংঅর নাই। 

কিন্ত মেই নিগুন পুকহ যখন টি কার্ষো উদ্মখ হুম, ০ শক্তিকে 

আশ্রয় করিয়া সগুগ হইয়া থাকেন । ৩৬ * 

ছেমুনিৰর পরশ্ুরধম! জগত লংজাঁরে যাবতীয় টি ৫ ফ্কারীর 

বিদ্যমান রহিয়াছে, ভ্ীরুষ্জ শরীর ভিন্ন, আর সমস্তই ৮ হইতে 

সুগার | ৩৭ ॥ 

যোগীগণ দেই তগবান্ সা বদ্ধ জেোাকি- গজ, ধ্যান [করি 

থাকেন । দে অবস্থায় তাহার হত্ত নাই) পছও নাই। তিনি গুধাভীত, 



4 

& টু ০ 

কুতো 3৩৪ জনি দার 7 
জ্যোতিরক্ষাত্তঃর নিত পরীয়ং শা বজ্র |: 
দ্বিভুজং যুরলীহ্ত দব্ষিকং দীন বাজকাৎ | 8৮ 8 
অতীবাসুল্য জঙ্দ্ব ভুমাখেন বিভুমাতং |. 
জ্যোতিরড়দ্ুরে ঘুর্তিং গশ্যন্তি ₹পয়া বিকো 1৪১ ॥ . 
তদাদাস্যে-নিগুভ্ান্তে ভবক্োেবেহরেক্ছক্র | 

যোগস্তপোব। দ্য কলা: লারন্তি মোড়শবং 19২ ॥ 
দা সৃষ্ট ন্মূখঃ রঙ অহৃজে প্রকতিং সুদ! 
তদ্যোনীমপয়েদীর্ং বীর্ধযাভ্ভীক্বো বৃ নব! ৪191 
দিব্যেন লক্ষবর্ষেগ গর্ভাড্ভীস্বে। বিনির্মত) ! 

তিনি যে গ্রকুতি হইতে অতীত পদার্থ তাহ'র আর সনদে নাই। ৩৮॥ 

বিষ পরায়ণ ব্যক্তি'র। সেই “ভত্ত। বত্সল পরাৎপর পরক্র্ষ প্রীরুষ্কে 
নমুস্কার, করেন এক বলিয়া থাকেন তেজ পদার্থভির ক্লোথি। চইতে 
জেযোতিক সস হইবে? ॥ ৩৯ ॥ * 

অবশাই এ জ্যোতির অত্যান্তর তাঁগে তেজং পদার্থ বিভা ায 1 

পর্ষ।ল্াচন্বা করিয়। দেখিলে তেমই তেজঃ পদার্থ ই দ্িভূঙ্, সুরিলীধর 
ইাস্যবদন প্রীতাত্বর লিহ্রয রি গ্রহধানী ভগবান, হ্যানকন্র |82 8... 

তার।র সেই অনুপম €দছ অতীব উত্কৃষ অতীর দুর, বব ভুমুগ্রে 
বিভুফ্ষিত, -উষ্ণরগণ ভ্াছার কূপায় যখন সেই পেজে রাগ মধ ক্িড 
অপুর্ব মূর্তি সন্দর্শন করেন, তখনই তীহারা তাহার ইচ্ছুরুমে দানিড়ে 
নিজ্ুক্টি হন: কি য়া, রি ভপাস্য। কিছুই হরিজস্র োদলাশেরও 
প্রকাংা নত ।9১। ৪২ ॥ 

মথনই- ভগবান ভক্ষণ ্যফিকাধ্যে নিযুক্ত হন,, তথলই, পানে 
প্রথমতঃ একুতিকে ব্হাটি করেন, তৎপর সেই একতি যোনিতে বীর্য 

নিষেক করি, থারেন।-এ বীর্য্য হইতে এক ভিন্ন সমুত্গন্ হয়,| 8৯ 
৫৫ * 



| ্ লী ৯ 

৪৩$ ' অ্রষষধৈরর্তলুরণগম | ১০ 

তদা চকার মিশ্বাসিংস্ততত বামূর্বভৃবংহ? ৪৫ %..* 
নষ্বাসেন মং জীত দরখবি্ু বিসির্ঘতি3').. 
ততো বভূব হস! 'জলরাশি হরেঃ পুরঃ। ৪৫1. 

' তজ্জলে চ স্থিতে| ভিন্বেো দিব্য বর্ষ্চ লক্ষ. 
ততো বভূব সহপা ধিশ্বীধারো মহাবিরাট্.। ৪৬ ॥ * 
যাবস্তি গাত্রোলোমাগি তশ্য মস্তি মহাত্মনঃ। 

্রহ্মাগানি চ ভাঁবন্তি বিদ্যমানানি নিশ্চিতং। ৪৭ ॥ 
ততৈব প্রতি ব্রন্ধাণডে বরদ্ম বিষ মহেশ্বরাঃ। 
দেবাম্চ মুনয়শ্চৈব বিদ্যমান!শ্রাঁচরা। ৪৮ ॥ 
মহীবিরাড়াশ্রয়শ্চ সর্বস্য চ জনমত চ।. 

নিশ্বা্ বারু ভগবান্ বভূব' ্ ীহরের্ঘনে | ৪৯ ॥ 
মহদ্ধিষূণ্চ কলয়া ততঃ ক্ষুদ্র বিরাড়ভূৎ। 
তন্নাভি কমলে ব্রা শঙ্কর স্তনললাটজঃ1 ৫০ ॥ 

পপ পপ পপ সপ পপর টি 

ভৎপরে দেবমানের লক্ষ বংনর গত হুইলে গর্ভ হইতে এক ডিম্ব 

বিনির্গত হয়, এ নময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেই 

মিশ্বীন ঘইতেই.বাযুর উৎপত্তি হয়। 8৪ : 

এ নির্খাস পরিত্যাগ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে যে জলবিম্তু 

বিদির্ঁত ছয়, তাহাই জলরাশি রূপে পরিণত হইয়াছে! এ জলরাশির 
উপর দেবমানের' লক্ষ বংসর পর্ধান্ত এ ভিন্ব তাঁসমান হইয়াছিল, 
তাঁহার পর এ ভিথ্ব হইতে বিশ্বের আধারভূত ০ বারা 
ছই্য়াছে। 8৫1 ৪৬॥ ১.4, 

'& মঙাবিরাটের শরীর মধ্যো যত পরিমাণে লোম [িদামাদ আছে, 

রশ্বাতডেরও পরিমীণ তত, ভাছাঁর আর সঙ্গেছ মাই। প্রতি ব্রক্গাণেই 
রত্ধ। বিষুটও মহেম্বর ধিরাভমান আছেন এবং প্রতি টি দেবগণ, 

মুনিগণ & স্থাবর ভাঙ্গম ঘকল বিদামান আছে 1 £৭ 18৮ - 

মর্বিরাট সমস্ত লোকের আঁ্রয় স্থান । ভগবান লমীরশ হরির 



না ,অ গগলাভিবিষ্ন। ০৫ 

বিষ সর ংশঃ পা -বঃ শ্বেতন্ীপ রায় ₹ৎ।:.. 
এবন্তে প্রতি-ব্রজ্ধাওডে ব্রস্ষ বিষ সহেষ্বরাঃ ৮৪৯৩ : 
য় স্বাংশ কলয়া নান। মুর্তি ধরো হরি 1. :”, 
তর্দ! ভবন্চ-সগণঃ সর্বশক্তি মুত স্তদা- ৫২ 1: ৮. 
কথং জঙ্জাদি রহিতঃ সচ স্বেচ্ছাময়ো মহা। 
সর্বদা মর্ববভোগাহ্ঃ সর্বশক্তি সমন্থিতঃ| ৫৩% 
লজ্জা নাস্ত্যেব লজ্জায় মতোয়ং সর্ব সম্মতঃ। 
যাচ লজ্জাবতী দেবী তন লজ্জা কুতো গতা। ৫৪ ॥. 
সর্বশক্তি মতী দুর্মা প্রকুত্যা লাচ শৈলজা। 
তস্য লঙ্জাদয়ঃ সত্ভি সর্বদা] সর্ব সম্মতা। ৫৫॥ 

নিশ্বাস হইতে সমৃত্পন্ন, মহা বিষু ও ক্ষুদ্র বিরাটও তাহার অংশ হইতেই 
উদ্ভ,ত হুইয়াছেন। ব্রদ্ম। তাহার নাতি কমল হইতে এবং শঙ্কর তাহার 
ললাউ হইতে সমুংপন্ন, যে বিষ শ্বতদ্বীপে বাজ করিয়! সমস্ত এতিপালন 

রুর্িপ্তুছেন, তিনিও সেই প্রীকুষ্ণের অংশ, সুতরাং এই রূপেপ্রাতি ব্রহ্মা- 

ই ত্রদ্ষা, বিষুং ও মহেশ্্বর বিরাজমান রহিয়াঁছেন। ৪৯ ৫০| ৫১ ্ 

অতএব যখন ভগবান ভ্রীহরি প্ৰরং ক্বীয় অংশে নানাবিধ মূর্তি ধারণ 

করেন, তখনই মহাদেব সর্ব একার শক্তি সংযুত ও ০ হন, তাহার 
আর সদ্বেহ নাই। ৫২ ॥ 

'স্মিনি সর্বদ1 বিবিধ ভোগে সমাঁসক্কঃ যিনি অর্ঝপ্রকাঁর ইন্জিরশ্তির 

সহিত সমাযুক্ঞ, যিনি সঙত স্মেচ্ছ।ময়, সেই মহ্থান্ পুকষ কিরূপে, লজ্! 

বিরহিত হইবেন ?1 &৩ ॥ 

লজ্জার লজ্জা নাই, ইন্ছ! সর্কবাদী, সম্মভ বটে) কিন্ত বনি, য় 
লজ্জাবতী দেবী, হর লঙ্জ। কৌঁথায় ষাইবে? যিনি ছর্গা, তিনি স্বভা- 

বন্তঃ সর্বপ্রকার ই্জিয়পি 'সমাযুভ্ত, তিনি শৈলজ। অর্থাৎ হ্কিমালেয়ের 
দুন্থিতা, জুতরাং তীস্থার যে লঙ্জাদি গণ বিদ্যমান থারিরে, ঈঁহ].কে ন 

ত্বীকাঁর করিরে ?.1 ৫৪1 ৫৫॥ | 2৮2৮5 



৩. ব্রশ্না ববর্তপুরীগ্। ইসা 

পঞ্চধা বাচ শ্রশ্কন্তিঃ জকফনট বুধ ই+. 
রাধা পরগ্মা ট সাববিত্বী ছু দেবী সযনষতী। ২৬৭. 
প্রাণাধিক্ঠতৃ বী দেবী কস্ট পরণীত্ীনঃ। 
প্রণাধিক। প্রিয় নীচ রাধাস্তি তঙ্য বঞ্চসি। ৫৭ 1 

বিদ্যাধিক্ঠাভ্ যা দেবী সাবিত্রী ক্র্মণঃ প্রিয় 11 
লন্ষমীর্নরায়ণসৈ)ব বর্ক অম্পত শ্বরপিণি 1,৫৮8 
সরম্বতী দ্বিধা! ভূত্বা রু$স্য মুখ নির্গত 
সাবিত্রী"ব্র্গাণঃ কান্তা স্বয়ং নারামণস্য চ। ৫৯) 
বদ্ধ)ধিষ্ঠাত্ ধা দেবী জ্ঞাননুঃ শঙ্তি সংযুদ্ভা!। 
সা ছুর্মী শুলিনঃকান্তা ভগ্যা লঙ্জী। কুত্তো গা । ৬০ ॥ 
প্রক্ৃতিঃ পঞ্চধ। ভ্রাতগ্গোলোকেচ বুভূবহ। 
ইমাঃ প্রধানাঃ কলয়। বভূবানেকধাপি সা। ৬১॥. 

সপ 

ভগবান গ্রীরুঞ্ধের শরীর হইতে যে পঞ্চবিধ্ধ একুতির উংপাত্তি 

হুইয়'ছে, সে আঁর কেহই নছছে, কেবল দেবী রাধা, পদ্ম, সাবি রী, বু শু 

সরম্র্তী, তন্মধো যিনি পরমাত্ম ইকুক্ধের প্রাণের অধিষ্ঠাতী দেবী, ফানি 

ভাঙার এীণের অপেক্ষ। প্রিয়, সাহার নাঁম রাধা, তিনি শ্িকিধ্ের ধা 

হলে বিরাজমান আঁছেন। ৫৬1৫৭ ॥ 

যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, তিনি ত্র্ধার প্রঃপত্তী, ার 

যানি সফলের সম্পভিন্নপিনী দেবী লক্গনী, তিনি নারায়ণের প্রিষপতী, 
ধরি সরশ্থতী ; [যিনি শ্রীক্ঞ্চের মুখ ছইতে নির্গত ক্ষইয়ীছেন, তিনি শবরই 

দ্বিধ। রূপে বিভক্ত হুইয়। অর্থাৎ একাংশে সাবিতীদ্পৈ ব্রহ্মা প্রির তমা পড়ী 

আপরাংশৈ খুরৎ নীরায়ণের ভ্রিয়পত়ী; আর খিনি হ্দ্ধির অদ্দিক্ঠাত্ী 

দেরী, দু্খান জান প্রসবিনী, ঘিমি ইন্দ্িয়ানদ শির সহিত মিলিত 

ভিসি 'চুর্ণ। এবং তিনিই ভগবান, শলপাণির কাণ্।, অ্ডঠব ভাষার 

লঙুজা কৌঁখায় 'ফছিতব ?9 8৮7 ৪৯৭ ৩ 

ভ্রাতঃ! গোলোকধামে ভগবান্ শ্রীকঞ্জের শরীর হইতে এ গো 
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ধিপ্রেজ্্নিষ্যং বৈধ বঙ্গ ধীছগর দুঁটিন 
অবিমাশী হথলং শঙ্বন্লয়ে প্রা্প্তিকে গ্রধং ৬২ 
তত্র নারায়ণে দেখঃ ₹ষগার্দাংশশ্চতৃতূ'জঃ। ূ 
বনমালী পতধাধঃ শক্ত চ পদ্বন্না সহ। ৬৩৪: 
য় কৃষ্ঞস্চ গোজোকে দ্বিভুজ; শ্যামলুল্দরঃ |. 
সন্মিতো মুরলীহস্তো রাঁধা বদ্ষণ্দ্থৃল স্থিত । ৩৪ ॥ 
গো গোগ গোপীতিঃ শঙ্বৎ মংযুক্তো গোপ রূপহৃক্। 

' পরিপূর্ণ তমঃ শ্রীমান নিগু ণঃ পরতে: পরঃ। ৬৫ ॥. 
স্বেচ্ছাময়: স্বতন্ত্রস্ত পরমানন্দ রূপধৃক | 

সুরাঃ কলোভ্ভবা যস্ত যোড়শাংশো মহাবিরাটু । ৬৬1 
যতে। ভবন্তি বিশ্বানি গুল সুচ্্মাদ্দিকানি চ।. 

পুনস্ত্রগ্রলীয়ন্তে এবমেব মুহ্র্ধ,ছুঃ। ৬৭॥ 

পঞ্চবিধ &ক্কৃতি উৎপাত্তি হইয়াছে । ইহীরাই মূল প্রকৃতি, এই তি 

আবার নানাবিধ অংশে পরিণত হইয়াছে । ৬১ ॥ 

ছে দ্বিজবর ! পূর্বে যে কোটি কোটি ব্রক্মাণ্ডের কথ] উল্লিখিভ কই- 
কাছে, টৈকৃ্ঠধাম এ সকল ব্রদ্মাণ্ড হইতে অতিরিক্ত পদার্থ । যাবতীয় 
প্রক্কৃতি প্শ্বন্কীয় স্থান, সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত ছয় কিন্ত বৈকুগ্ঠধাদের 

বিলয় নই, সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাগ্ড নশ্বরঃ কেবল বৈকুগঠধামই নিতা। ৬২ ॥ 
কষের অর্ধাংশ স্বরূপ চতুভূ'জ বনমালাধারী পীতাত্বর ঘের 'নগরায়ণ 

পদ্মার সহিত তথায় পরম স্থুখে অবচ্থান করেন, আর দ্বিভুজ, লাযান- 

সুন্দর সন্থাম্যবদন যুরলীধর শ্রীকুঞ্ণ স্বয়ং গোলোকে রাধার বক্ষঃন্থলে 

বিরাজ করেন । ৬৩ ৬৪॥ 

নিরন্তর গোধন, গোপ ও গোপীগণ ভাহাকে পরিবেষটন করিয়! 
থাকে, তিনি দ্বয়ং গোঁপবেশে বিরাজ করেন, তাহার অপূর্ণ! নাই, | 
ভিনি স্রীমান, মিগুণ ৪ একুতি হইতে অতীত পদার্থ । ৬৫ 



8৩৮ রক্ষবৈবর্পুরণমৃ। বংশ অ 

গোলোক মুর্ং বৈকুণ্ীৎ পথথাশৎ কোটি যৌজনং। 
শাস্তি লোকত্তুর্েচ নাস্তি ₹ষ্াৎগরঃ প্রভুঃ। ৬৮॥ , 
ইদং শ্রুতং শত্তুবক্তী মবায়াতে কথিতং দ্বিজ। 
ক্ষুণং িষ্ঠাুনা রাত শব: সুরতোম্মুখঃ | ৬৯। 

তি ভ্রী্রদ্ষ বৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ বন্দে গণপতি 
খণ্ডে পশু রাম সংবাদে জ্ঞান নিরপণং নায় 

দ্িত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ। 
পপ ০৮ পপর» প্র“. ২ 

তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি পরমানন্দরূপী, গ্রেবগণ তার 

অংগ হইতে সমৃৎপন হইয়াছেন, মহ্ছাবিরাট স্তাছার যোড়শাংশের 

একাংশ । ৬৬ . 

তাহা হইতে কি বিশ্ব, কি দ্থ,ল, কিলুক্ষা নমস্ত সম্ত,ও ছা পুনর্ধার 

ভাহাতেই বিলীন হইতেছে ফলত: অনন্তকাল পর্যায়ক্রমে এইরূপে 

প্রভু এবং শ্ড়িও লয় হইয়৷ আদিতেছে। ৬৭। 

গোলোকধাম বৈকুণ্ঠ হইতে গঞ্চাশৎ কোটি যোজন উর তাহার 
উরে আর অনা কোন লোক বিদামান নাই এবং কৃষ্ঝ হইত শ্রেষ্ঠতর 
গুভুও আর কেহ নাই।১৮॥ 

. আ্ৰোতঃ!1: আমি মহাদেবের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহ 

ডোমার নিরুট রুহিলাম। সং প্রতি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, সর্ব এক্ষণে 
সুর ব্যাগারে উন্মুখ হইয়াছেন | ১৯। রি 

'ইতিনভরীত্রক্ষবৈবর্তে মন্থাপুরাণে নারায়ণ নারদ সন্বাঁদে গতি খে 

গরশুর়াম সধ্বাদে জ্ঞান নিরূপগহ নাম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় নশর্ণ। 



৪৩বা-ক 

নারায়ণ উবাচ 

গণেশ বচনং শ্রুত্বা সতদা রাগতঃ ুবীঃ।. রর ২ 

পশু“হস্ত পশুরামে! নির্ভয়ো গন্ত মুদ্যুতঃ 1. 
গণেশ্বর সদা দৃষ্টা শীত মুশ্থায় বতুতঃ। 
বারয়ামীস সতপ্রীত্য1 চকার বিনয়ৎ পুনঃ | ২॥ 

রাম স্তং প্রেষযামাস হুংকত্বা তু পুনঃ পুনঃ। 
বভভূব চ তত স্তর বাগ্যুদ্ধং হস্ত কর্ষণৎ | ৩) 

পশু নিক্ষেপণং কর্ত্ মনশ্চক্রে ভূপু স্তারা। 
হাহ! কৃত কার্তিকেয়ো রোধয়ামাম সংসর্দ। ৪॥ . 

অব্যর্থ মন্ত্র, হে ভ্রাত গু রুপুভ্রং কথং ক্ষিপ। 
গুরুবদ_ গুরুপুত্্রঞ্চ মা ভবান্ হস্ত মতি | ৫॥ 

পি পল তার ৯ 
নাঁরাঁবণ - কহিলেন, নারদ! কুঠারধারী নিভাঁকিচিত্ত পণ্ডিতবর 

গরঞ্রাম গধৈম্থরের বচন শ্রবণে বিরক্ত হুইয়। মহাদেব মন্দিরে প্রবেশ 

করিতে সযুদ্যত ছইলে গণপতি তহুক্ষণাখ সমুণ্খিত ছইয়া পরম যত 

সহকারে তীহাকে নিবারণ করিলেন এবং প্রণয় বশতঃ অনেক অন্ধুময় 

বিনয়.করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরশুরাম কিনুই গ্রীহ করিঞ্জেন ন1+ বার- 

সবার সমন্তই ভৃষ্কারে উড়াইতে লাগিলেন, নুতরাৎ ক্রমশঃ উভয়ে ব!খ্- 

বিতগু! হইতে: হইতে সত্ভাকর্ষণ পর্য্যন্ত কইয়। উঠিল। ১। ২1৩. 

অনন্তর. পরশুরাম গণেশকে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত কলে 

কার্তিক সেইক্সেত্রে হু হু! করিয়। সাঁছাকে নিবারণ করিলেন, এবং 

কহিলেন, াঁতঃ ! গুকপুত্রের পতি এ অবার্থ অস্ত্র কেন ক্ষেপণ,করি” 

তেছছ?. গুকপুত্রও গুকরন্যায় একান্ত অবধ্য, অতএব গুকপ্পজুকে- এর 

কর! ভোমার কর্তব্য নছে। 81 | 
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এট 

পশুং ক্ষিপন্তুং প্ মায়া ক্ষ । 
গণেশে। রোধযামাস নিবর্ভ্থেত্যুবাচ ভং।1৬॥ 

পুন খঁণেশং রামশ্চ প্রেরয়ামাঁস কোপ তঃ। 
পপাত দুরতো বেগাচ্ছিন্মানে গজীননহ। ৭॥ 
গজাননঃ সমুষগ্থায় ধর্ম, কৃত্বাতু দান্সিশঃ 1 
পুনস্তং রোখয়'মণস জিতঃ জ্রোখঃ শিবাতজঃ। ৮ ॥ 

নিবর্ত স্ব নিবর্স্থবত্যুচ্চার্ধ্য চ.পুবঃ গুন 
. প্রবেশনে তে ক' শক্তিরীশ্বরাজ্ঞাং বিনা প্রভো!। ৯॥ 
মম ভ্রাতাতৃমতিথি বির্বদ্যখ সন্বন্ধতে। ফ্রুষং | 

, ঈশ্বর প্রিয় শিষ্যম্চ সহামি তেন হেতৃনী 1 ১০ ॥ 
নহাহং কার্তবীর্ধযশ্চ ভূপান্তে ক্ষুদ্র জন্তবঃ। 
অক্তে। বিপ্র মন জার্নাল মাঞ্চ বিশ্বেশ্বরাতুজঃ | ১১ ॥ 

ক্ষণং তিষ্ঠ নিবর্তন্ব সমরে ব্রাহ্গণাতিথে | 
ক্ষণান্তরে তয় সার্ঘং যান্যামীশ্বর লন্নিধিং 1১২ 

ততৎকালে গণপতিও কোকনদদ দল জদৃশ আরক্তন্দেত্র কোপা 

কলেবর পরশু নিক্ষেপে সমুদ্যত পরশুরামকে লিবারখ করিয়া কছিহতনন, 

আ্রাতঃ! নিবন্ত হও কিন্ত পরশুরাম কোৌপবশতঃ তাহাকে দুরে মিক্ষেগ 

করাতে গণপতি বেগে দুরে নিপতিত ও ছিন্নগাত্র হইলেন 1৩৬3 % '' 
তখন ক্রোধ বিজয়ী শিব নন্দন গজানল শা ন্গবব . পুর্বাক থর 

সাক্ষী করিয়া পুনরায় পরশুরামকে বাক্গম্বগর নিবারণ কঞিলেল চকং 

কহিলেন, এ্রভে। | ভোমার সাধ্য কি যে, ভূমি ঈঞ্বরের হআনুগ্ন্তি ৮ 
গছমখে প্রবেশ কর 7) ৮1৯ : 

তুমি একজন অভ্তানগত ব্যন্তি তাছার আর লব্দেছ রর এরেৰল 

বিদ্যা সদ্বদ্ধ নিবন্ধন “তুমি আমার ভ্রাতা 1 তৃনি যদি ঈঞারের, জি 
শিশ্ধায ন!.হুইভে..কখনছই তোমার এতন্কুর অভ্যচার 'সন্হ: করিন্তাদ ক £ 

নতুবা আমি কান্ভবীর্ধয নছি বহতর জীব লদৃশ ক্র ভুপত়িও সাকির 



উত্স 

লট গালা সোমা ই 
পর 1১৫ রা এ 5) ৮ ? *শা 1 :ঃ (847 
কন উ পসএা 4 র্ , ক 

রে বচন অত্থা প্রবাস | পুনঃ পুমঃ 1. রি 
চু 

পশু" ত ্ষেপ্তুং মনশ্ক্রে রম্য শঙ্কর হরিং।: "২৩৪ 
শু ক্ষিপন্ত কোপেণ পণ্ড 'রামং গজাননঃ মি 
্ট মূ, দেবেশো। রং রুত্বাতু সাক্ষিণং । ১৪ ॥ 
চকার হস্তং যোগেন সতদা কোটি যোজনং। |... 
যোগী স্তত্র সত্তিষ্ঠ ভ্ামগ্িত্বা পুনঃ পুনঃ ৫. ॥ 
শতখ। বেহীয্িস্াতু, জবমসিত্বাতু ততবৈ। ইরদাতা 
উর্ধধ মুতোল্য বেখেন কু্রাহিং গরুড়ো থা । ১৬. রা 
মণ্ত দ্বীপাংস্চ শৈলাং্ট কা্চনীহ সপ্ত সাগরানূণ। রঃ 
ক্ষণেন দর্শ্যামাস রামং যোগেন ্তততিত। ২ ১৭8. টি 1৯ 

আমি.বিঙ্রেশ্বরের পুত বি প্রবর |. তুমি আমাকে জানিতে পার /দাই, 
যাহাই হউক, ছে ব্রাঙ্ষণাতিথে ! স্বাম্ত হও, শ্ষণকাল অপেক্ষ।,কর। 

অন্ধ; বিল তোমফে'.সমন্তিব্যাছারে রা রীনা স্বীপে 
ধার করিব ১৩ 11 ১৯৪, ১, ্ চিত হাজি 

নারায়ণ কহিলেন, বগুস নিন পিরঙুরাম স্থেরশ্বের বচন তরকণে 

বারুম্বার হান্্. করিয়া উদ্জেশে পাগ বিনাশন শঙ্করকে 'গুণাম; ক 
কৃষ্ঠ/াজ্ গ্রঃয়াগ করিপ্রেসমুজ্গাত হইলেন 1৯৩৪ : 1-73/:0,1 75 
ভখন দেবাগ্রগরা- গজানল, ভার্গবকে, রোষভয়ে গারশু; নিংক্ষেশে 

লমুাত-দেখিয়। অর্থবিৎ আনলে পভজবত্ি: অবলম্বন করিতে অগ্রসর 
দেখিয়া, ধর্মকে লাক্ষীংকরিলেন,এবং যোগবলে স্বীয় শৃণড কোটি বর্যাজের 
বিস্তীর্ণ করত বাঁরম্বধর ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন । ১৪ ১৫7: 

+, অন্তর পবশুরামযে পতখা, বেষ্টন করিয়া ভ্রোষ্িত করিতে করিতে 
. বিমতানন্দান যেমন অনায়াসে কষুত্র স্পকেছর্দে উদ্বোলিভগকতর)' তাজা 
আবন্দীলাক্রমে উর্ধে উত্বেঃলিত্ত (করিলেন, এবং ক্ষণকাঁলের দো সেই 

৫৬ 



888 কম বৈষ্পুরগঞজ। ৪৩ 

হস্ত পাদাদ্যনায়ং ভুঃ-গণ়্ং াবর্ণিজ কষ্ধিতং | 
পুনত্তৎ ভ্রামধামাস দর্পিতং দর্পনাশন্ঃ1 ১৮। 
ভূর্লোক ভুবোলোক ্ বর্লোকণ সুরেশ: 
জনলোকং তপোলোক্ং ফ্রুবলোকঞ্চ তপরৎ। |.১৯॥ 

গৌরীলোকং শ শু [লোক দর্শয়ামাস নীরদ| 
দর্শয়িত্বা তু মাচ, স্ব পপ সপ্তসাগরাম ২০ ॥ 
পুনরুদগীরণং চক্রে সনক্র সাগরোদকহ। 
তত্র সমর্পবামাস গভীরে সাগরোদকে। ২১ ॥ 
মমূ্বস্তং সন্তরস্তং পুনর্জগ্রাহ লীলয়া। 
পুন স্তর ভ্রমন ন্ষাপীঘ্ধ মুতমং। ২২॥ 
বৈকুষঠ ংদর্শযামাস সলন্্মীকং চতু্ভু'জং | 
ক্ষণং তত্র ভ্রাময়িত্বা যোগীজ্ঞো যোগমায়য়। | ২৩। 

সু (5১২৯ আনত টির চিডি0755758518252-218585219 
যোগবল স্তস্তিত ভর্গরকে অপ্তদ্থীপ, 'অফ্টকুলাচল, রী? ৪ লগুলাগর 

প্রদর্শন করাইলেদ । ১৬। ১৭ ॥ 

' ছৃতনন্দদের সম্ত পদাজি অবশ হইল, তিনি টিটি কি 

ভাহার সর্ধাঙ্দ কল্পিত হইতে লাগিল, দর্পনাধন গজানন পুনরায় 

দি ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। ১৮॥ চট 5. জট এও 

* ফ্রমশঃ ভুলেণক, ভূবলোক, প্বলে ক, জমলোধ/ তপাত্লোক, গ্রুব- 

লোক, গেখরীলোক ও শত্তলোক্ক, প্রদর্শিত হইল, -গঞ্জানদ তই কল 

গয়ঙ্য়াঙগকে অ্রহ্মাও দর্শন করাইয়া পরিশেষে আবহ দপ্তরে পান 

করি?” ফেন্লিচলন, পারে নজাদি 'অলজন্ড দেছিত : 'পুজরার 'লমন্ত 

উদরীরণ করিয়া "সেই লুগভীয় :সাগরব্জতেন টিরালারার সানি 
করিলেন | ১৯ ২৯ $২১ 8. ১7 । ৮ গীত ১৩০ পি 

' ঈনস্তর তাছাকে 'ুনদূ্য, গণ সন্তরগ করিতে কলি 

জোক গ্রহণ ৩ শবর্ণিত রূরি্া আক্ষাপ্ডেয উপারিতা গনিত নজনাকহট বৈদুষ্ঠ-. 
হাগে উপশীভ' করিলেন | 'তধার লক্ষণীয়. সন্িত- টরটাজমার চতৃদুজি 



০০৩০ 

পুনঃ টনি িনার নিন্রানী ০0 

গোলোরৎং দর্শয়মেস) বিরজাধ দীন্বরী: 38854 
বৃদ্দাবনং শত শৃ্গঘ. শৈলেজ্বাংরাদমগুলখ |. ৬. 
গোপ গোগাদিক্ি। জবার জীকযাং টির ররতা ॥ 

দিতুলং খুরলীহততং স্মিতং জুমনোছরং 1:1৩. 
রত্ন মিংহামসন্থঞ্চরু ভূষণ তৃষিধ 1২৬ ১০ 
তেজন/ কোটি সুর্যযাভৎ ক্লাধারজদগ্ছেল_ স্িত্বহ। 11 
এবং কুধং দর্শয়িত্বা প্রগমধঃ গুম গুন ৭ হণ... 

ক্ণেন লন্বমানস্ত ভ্রা্রিত্বা পুনঃ গুল . 

দৃষ্টা কষ মিউদেবং সর্বপাপ প্রপাশনং$ 17 
জণহত্যাদ্দিকং পাপ ভূগোর্ুরং চকারহ | ২৮ ॥ 
নভবেদ্ঘাতনানষ্টা বিনা! ভোগেন পাপজ।| 

পীারপকে কেএর্পন করাইয়া যোগবলে, কিরুৎকাল, তীহাকে নীলা ঘর্ণিত, 
করিতে লাগিলেন ।২২।২৩॥ 

পরিশেষে যোগ প্রভাতে স্বীর কর অপেক্ষা নিত এ টা 

ভাহাকে )ালাকধাম এবং সরিদ্বরা, বিরজ1 নানী নীকে লরি 
করাইলেন:। 8 $.. এ 

তৎ্পরে বৃন্দাবন, শতশ্্গ চা রর এবং যো পু 
গোম্ীগ্গরিবেন্টিত গাসমুন্জর ভ্িতৃজ মুরলীয়র_ ছান্ানম সুমনোহর 
জরে দর্পন করাকিলেন্, ভিনি: বিবি রদ -ভুষণে বিভুরিত হইয়া 
রত্ববয়সিংহানকে আমীন: চ্ছিলেন,উঙ্ণর শরীরের এত] দর্শন করিলে 
হো ছয়ে একেবারে) -কোটি-দ্যর্য, সমুদিত হইয়াছে, গখপিভি এই 

রে রাধগহগানস্ছল রিষ্বারী। প/কৃয্ণকে দর্শন এবং বারদ্বার তান্ছার- চরণ 
কমলো খেলাম ফরাইয়। ক্ষপকাল তাছাকে তথায় বিলি কররিয়।,'রাখি- 

হল । গাদা নিখবগন ইন্টদেঘ তগবান জরুধকে দর্শন করিয়চভূগকুলে- 
ভব পরশুরাষের জবণহতযাদি মহীপাঁতক বিদুরীত হইল | ২৫৫ ২৬/২৭ব 



গর সপারাওঞ নাল 111-3:1:.. 

বভ়ূব দৃযীনুতগদপাগেশজ্নত ভূঙ্গোই 51৮৯ 8:০5 
। জাস্মারারবধ, জেৎস্গরদত। দুল ভিঘ*31-%5 
অভীষউদেবহ শক গুরুৎ ভু জখম রং নি ্ 
চিক্ষেপ পণ্ড মবযর্থং শিব ভুল তে. 

রক ধ্যান মার্ভও প্রভা শ্বগুগং-সুনে। ৩২ ॥. 
পিতুরব্যর্র মন দৃ়ট! গণগতিও স্বয়ং ২২ ১ তরি 

জগ্রাহ বাম দৃত্তেন নান্ত্রং:ব্তর্থরকারহ1-৩৩.$: ::... 
নিপত্য পঙ্বেগেন-ছিত্া,স্তং সম্কুলকৎ .:....১ 

সি 

জগাম রামহস্তঞ্চ মহাদেব রলে নচ 1৩৪, ' .:-. 

্বকুত চুদ্ছর্মের ফলভোগ ভিন্ন কখনই পাপ জনিত যন্ত্রণার পরিশেষ 

নাই ) কিন্ত গরশুরামকে কোন যন্ত্রণাই তোগ করিতে হইল ন। বলিলেও 

অতুযুক্ি হয় না, কারণ পরক্রহ্ম শ্ত্ীরুষ্ণকে দর্শন :করিকামাত্রেই. ভার, 

মহাপঃতক, পর্য্যন্ত অম্ম্তই.নিঃশের হইল । ২৯৫. 1১171) 7 5758,1৮ 

। ক্ষণকালের মধ্যে তাহার চৈতন্যোদয়, হইল, তিন্দি গাকারনের। কের 

অ্র্ট হুইয়! বেগে নিপতিত হইলেন, তখন আর তাঁহার, পূর্বার€্ বিণেশ 
্তস্তন রছ্ছিল, না| ৩০॥ | রি 1১, ১ ৮ ৯. ৫2২ 

.ভখন্,,তিনি গুকদত্ত অর্থাৎ শিব পি লরি, কবচ.ও.। ততো এয়ং, 

জগদী,ক.গুকদেব শস্ত, ও অতীহটদেব শ্রীকষরে ব্মরগ রুরিলেন.1-৩১,& - 
ছে যুনিবর নারদ! যে কুঠারাজ্ত্রের, তেজব্বিত/: মদের; কাপের 

নুযু্ মুছে, যাছার প্রভা নধ্যাহ্ছ কালীন নার্ভণের হলেক্ষা ও কাত 3৭ 
সমুজ্বলঃ পরশুর1ম তখন সেই অমোঘ কুঠাঁরান্্র নিক্ষেপ.কর়িলের ।৩৭ ॥ 

তখন গগুপতি, পিতৃদত্, সেই অব্যর্থ কুঃ/রাম্ত্র আ+গসন। কজিতেতাছ 
দেখিয়! আহার. জ্রমীনন। ফরিলেন ন। ? প্রতুযুত্ঃ উদা, মদনে রা 
কন্সিলেন (৩৩০৪ ' 27 



৷ বীরভ্ কাঁধ । কৈগরাকোমারকাাীতা 
পপাত ভূমো? দ্তঞ্চ কঃ হন সুচির 1:71, তু 
যথা গৌরিষ্ক-মুক্ভঞ্চ মহন স্কাটিক পর্বত: ত৬:8$ 
শব্দেন মহতী বিপ্রী চ্ষগ্পে পৃথিবী ভিয়া।ত মোরা 
বৈঙাসস্থা জনা? সর্কে মুচ্ছামাপুঃ গ্রুণং ভিলা: বদ 

' নিজ্দষতঞজী নিয়া লিত্রেশক্য জ্গত্প্রভোষ্টিটিচ ও 

আজগাম বহিকশত্তু€ পার্বত্যা'সহ্ সত রানি বাপ. 
পুরোদদর্শ হ্রৈস্বং লোহিাস্তং ক্ষতং মত | 
তমদত্তং জিত ক্রোধং সস্মিতৎ লঙ্জিতং মুনে।, ৩৯) ॥ 

_ পরশু বেগে গজাননের বামদস্তের উপর নিপতিত হইয়া দন্ত সমূলে 

উহপী্িত করিল, এবং মহাদেব এসাদে পুমা পরশুয়ামের হতে 

সমুপন্থি হইল | ৩৪॥. 
 ঞঁ স্ময় দেবগ্ণ আঁকাশে মহ্ছাতয়ে হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিলেন, 

বীরভর, কার্তিকের  ক্ষেত্রপাল এভৃতি মহাদেবের পাত হ হাছা- 
কার শব করিতৈ 'লীগিলেন 1৩৫ । 

এদিকে গঞ্জীননের রক্তাক্ত দশ্ত এমন ভীষণ' 'শব্দ সমুচ্টারিত 'করির়। 
ভূতলে নিপতিত হুইল, যে, বোধ হইতে লাগিল যেন গৌর্িকাত্ 
একাও স্ফটিক পর্বত উৎপাটিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে । ৩৬ 

সেই দন্ত গতনশব্দে সমস্ত পৃথিবী ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল, এমন 
কি কৈলাস দিবাঁসী জন সকল ক্ষণকাল ভয়ে মৃচ্ছিত হুইয় রস্থিল। ৩৭ ॥ 
এ শব্দেলিদ্রীরূপিণী দেবী ভগবডী ও নিজ্েশ্বর জগং ৩তু শস্তূর 

নিদ্র! ত্গ ইল, তখন তাহার! সসম্ত্রমে বছির্দেশে আগমন করিবাদারর 
দেখিলেন সম্মুখে ক্রোধ বিজয়ী জঙ্থাস্যবদন ভম্দস্ত, গজানন লঙত্জিত 
ভানে নগ্রে বদলে অবস্থান করিতেছেস। তাহার বদন কমল নী 

হইয়। শেণিতে তাসমান হইভেছে। ৩৮ । ৩৯৪ ৪ 



পপ্রচ্ছ পারা, বংলা; রিলিকিগ্রুর্বক 1 .. 

সচ তাং কধর়ামাষ বার্ভা পর্দা গেনীং ভিজ্ঞা। 8? ॥ 

চুকোপ দুর্ধ ফপরটা রোদ মুনমুন |... - 
উবাচ-শজ্োঠ পুরতঃ পুন্ং কৃত্বা-ব্ছবঘ্।8১ % 

সন্বোধ্য শভুং শোকেদ: তিক বিসন্ পূর্বকৎ। ই 

উবাচ প্রথা সানী প্রণতার্তি হ্ং পলি ৪৯ ॥. . 
উতি প্রীব্রক্গটবধর্ডে মহ্াপুরাণে নারারণ নারদ ধথ্াছে শপতি 

খণ্ডে গণেশমন্তভরৌো। শাম হিতত্বারিংশভিমোইধলয়র | 

তখন পার্বতী শশব্য্ত হইয়া কুমারকে লম্বোধন পূর্বক জিআমা 
করিলেন; বস শ্বদ্দ! এ কি হইয়াছে? তখন কার্ডিক, সয়ে নীরা 
সমস্ত ব্রত্তান্ত মাতৃ গ্োচরে নিবেদন করিলেন । ৪০ ॥ 

শুনিবামাত্র ছুর্গতিছারিণী দেবী ছূর্গার মনে ক্রোধের সঞ্চার *্্ 
তিনি ভুঃখে বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন এবং ছেরমুকে বক্ষে 
লইয়৷ সভয়ে বিনয় বচনে শরণাঁগত পালক, স্থীয় ভর্তা শঙ্করকে সন্গোধন 

করিয়া শোক সন্তপুমনে কছিতে লাগিলেন । ৪১1 ৪২. . ... 
ইতি ্টীবরক্ষ্টববর্তে মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণ্ডি খণ্ডে. 

 গল্শ দন্ত ভয়ো নাম ভিচত্বারি ংশৎ- অধ্যায় ক্স / 



১০৩০ ১০০০, 

ভিচ্চ 
৬, বি রা ৪ ৪ 82 লক 

| ৮:31) পৃষ্ঠার 

পরা ০৮ 
র্বে জানত জগতি দর্খাং শৃন্বর নী ০ 
অপেক্ষা রহিতা দাসী তস্তাস্ি দীবনৎ রা।)॥ 

1৬ & সী 
ঈশবরস্থ মী: সর্বাণূণ পর্বত জাত়ঃ। '* 
দাসী পুভ্ন্ত শিষ্যস্ত বন্য দৌষ ইতি € প্রো |] ২ 
বিচারং কর্ড মুচিত তব ধর্ম বিদংবরঃ। এ 
বীরভ্তঃ কার্তিবেযঃ পার্ষদাঃ মস্তি সাক্ষিণঃ| ৩ 
সাক্ষ্যে মিথ্যাৎ কোবদেছ দ্বাবেষাং ভাভরৌ মৌ । 
সাক্ষ্যে মে শক্ত মিত্রে সভাং ধর্ম নির্রপণে। 88 

স্বাক্ষী মভায়াং য সাক্ষ্যং জানন্প্যন্যথা বকছে? 
_“ঃফামতঃ ক্রোখতা বাপি লোভেন চ ভয়েন ৮1৫ | 

১: 

পার্বতী কছিলেন, ভীবিতেশ্বর ! ছূর্গা যে আপার কাশী ন্হাহা 

জগন্তে কেরা বিদিত আছে? কিন্ত যখন কিছুতেই আমি একটা বার 
' পাত্রী না হইলাম, তখন আমার জন্বা বুথ! । ১ ৮. 

হাই ছউক প্রন্তো | ঈশ্বরের নিকট কি তৃণ, কি টন রা 
সমান কিন্ত বনধুন ছেখি, দ্াসীগুর ন। পিয়য, কাহার দোষ ?-বআগনি 
ত ধর্ম বেতাদিগের অগ্রগণ্য, আপনার বিচার কর। কণ্তবা। বীনা: 

কার্টিবের & অন্যান্য পারিহদগ্গণ€ ত সাঙ্গ আছে, সাক্ষ্স্থলে কে 
মিখাপ কথা কন্ছিনে $ বিশেষ ইছারা উভয়েই ইছাদিগের আভা) 
আরও সাধুর! ধর্ম নিরূপণ বিষয়ে কহিয়ীছেন, যে, সাক্ষাত্ছলে কিখাক্র 
কি মিছ) উদ্তই জমান? 1৩188 .. 7.1 এত শি 

ফলত সাক্ষা দাতার সত্য জানিয়াঙ ইচ্ছা; প্রত হইয়া "ছিব কা 
ক্রোধ বশত হউক, ঘা লোভ বশতই ছউক কিছ! তয় নি দিনই উবা, যা 



০০ টব 

স বাতি কুক্ঠীঘার়ঞ নিপাত শক গুজবধ। 
তৈষ্চ দার্ধং বষেতর যাবত দিবারুরে1:৬ | . 
অহ; বিবোধি তং শক্ত! নির্মে ী চ.দ্বয়োরপি। : 
তথাপি তব সাক্ষাতু মমাজ্ডা নিত! জুতো ।:3.॥ 
িন্বরাগাং প্রভা কু নৃপে বসতি সংসদি। | 
উদ্দিতে ভাস্ষরে পৃথ্যাং খদ্যোতোহি যথা প্রো । ৮॥ 
চির তপসা প্রা তুদীয়ং চরণাস্কজং। 
পরিত্যাগ ভয়ে নৈব, ক্ততং ভীত: ময়]| ৯ রি 
যকিঞ্িৎ কোপ শ্োকাভ্য! মুভ মোহন গর 

তব কষ্্থ জগন্নাথ পুজ স্েহা্চ দার্ণাঁৎ। ১৪ . 
সাক্ষণদাঁন' সভায় মিধ্যা কথ! কছে, তাহ! হইলে পূর্বতন ।শও কে 
নিরয়গামী-করিয়া ভাঙাদিগকে কুত্তীগাঁক,.নরকে গমন - করিতে ছয় এবং, 

যতকাল পুঁখিবীতে চন নুর্য্য. ৰিদামান থাকিবে .ত কাল হিরা 
তথায় অবস্থান করে। ৫1৬৪ 

এস)নি এই উভয়ের দোষাদোষ বুঝিতে এবং নির্ণয়: রিয়া, দণ্ডাজ্ঞ। 
গ্রযন রুরিতে সক্ষম আছি ? কিন্ত াপনি উপস্থিত থাকিতে; জাদার 

আজ প্রদান করা, শান্তর বিকদ্ধ।৭॥ . 1 ঠাস ও 

-য়গতি সভানগুপে মমাসীন থাকিতে সচিবের. জাজা” প্রদান 
ও 1. ফলতঃ ভাঁন্কর সহত্রকর. বিদ্তার তকরিলে। জা 

কিখদেবাতকুলের, ক্ষীণ প্রভা প্রকাশিত হয়? | ৮৪. 15 ০ ছাট 

শ্ীভে1: বহুকাল তথস্যা। করিল আপনার চরণ পদ্ম লা কূগিজাছি, 
কিছ প্নছে, চরণোপান্তে স্থান লাভ রা হয়, এই ভয়েই লদ। শঙ্িত 
ম্িয়াছি [৯৫ ২ .. পু ির41775 48 

জগন্বদ্ধে। | ভবে কৌপ প্রযুক্ত ও রা বিদ্ধ ছইয।০যাহ] কিছু 

স্বাতগ্রলাপ -প্রক্কাশ করিল)ম। বালব, 'অপুত্য একই 'রোয়ারতকনাও 

কারণ,। আরজদীতদ্দন্য আপনি আমাকে ক্ষমা কক / ১৫ 851৮৮ ৮:% 



টগর ৪ 

য়া পারার রন ০1০ 

. সাধ্যাই সংশাজায়াস্ট শত পুজািক: পতি: ৪ 
অনদ্বংশ প্রনুতায়া দুঃশীলা ভ্ঞাদ বর্জিত -. ৯ 
স্বাধিনং 'মন্যতোসৌ পিতোর্দোবেণ কুৎসিত্তা (১২ ॥ 

 কুৎমিতং পত্ভিতং নুঢ়ং দরিস্ত্রং রোগিনং জড়ং | 

কুলজা বিষৃতৃল্যঞঃ কান্তং পশ্যতি সন্ততং ॥ ৯৩? 

ছুততাশনো। বা সূর্য্য] বা সর্ব-তেজব্যিনাৎ পরঃ- 

পতিতা তেজসস্চ কলাং নাহাত্তি শোডশীং। ১৪: 
মহাদানানি শুপ্যানি ত্রতান্যনশনানি চা ' ' 

তপাংি পতি ষেবারাঃ কলাৎ নার্থতি যোড়শীৎ 1:১৫ ॥ 

কারণ আপনি যদ আমাকে পরিত্যাগ করেপ, তাহ! হুইলে শত 

পুভ্রেই বা আমার প্রয়েজন কি? ফলতঃ সন্বংশজাঁত পতিপরায়ণ। কাঁমি- 
মীর পক্ষে পতিই শত পুক্্রাপেক্ষা শতগুণে শেক্ঠ। ১১৫ 7) 

আর যাহারা অসদ্বংশে জন্ম পরিগ্র্ছ করিয়া বাতিচারিণী, ধর্দমজাঁন 

ৰঞ্ডিত ও পিতৃ মাতৃ দোষে নিভান্ত ঘণিত হয়, তাছারাই পতির অব- 
মাশনা করিধ। থাকে । ১২ ॥ 

মতুব। যে কাঁনিনীগণের আভিজাত্য আছে, ভাঙার দ্বামী কুৎসিত 
হউক, পাতি হউক, মৃঢ় হউক, দরিদ্রে হউক, রোগী হুউক বা জড়ই হউক, 
কখনই অবমানন। ক্রেন না| প্রত্যুত্ঃ ভার! পতিকে সতত নিযে 

মোন মূর্দি জ্ঞান করিয়। থাকেন'। ১৩) 

“ আগতে পূর্ধা শুছভাগন, ইহা র। তেজন্যিগণের অগ্রগণা বলিয়া লি- 
গর্ণিত- হইয়া থাকেন বটে) কিন্তু তুলন। করিলে, গৃতিভ্্রতা কের 
যোড়পাংশেরশু একাংশ হইতে গাঁরেন না? 5৪ ॥ তি 

মহাদান'ই বল, সৎকর্দ জমিত পুণ্যই বল, ব্র্তই বল, উপবাসই বল, 
আরন্ডপত্যাই বা, কোছুছ, তোর যোন্ডশাংশেরও মিরর 
সাধন করিতে পায়ে হা। ১৫৪ - ০ 

€৭ 



স্তত*৬ মি উপ, 

নিংঠকউপালপর কা ১৬॥ 
ইত্যু্ গ্বাযিমং দুরঘা বর্গ পুরতো ভূষ্তাং। 
তো পঙাভাৎ দৈইং দ্র রনির চা 

1৮১. শপার্ধভৃযবাচ। 7 ৩ লটি 
অয়ে' রাম মন্াভাগ বন্ধ বংশোপি পতি 1. 
পুজোসি জমদম্মেষ্চ শিষ্যোদ্ত ফৌগিনাং গুদ্গোঠ। ১৮ | 

মাতা তে রেখুকা সাহী পগ্মাংশা সহকুলোস্কবা8 " 
মাতাঁমহো বৈধ মাতুজন্চ ততোধিক 1 সা. 

ততঃ রেদ্ক ভূপছা মকু বংশোস্ভবন্ চা; 

দৌাতে মাতুলঃ সাধুঃ শূরো বিশ প। ২. ২০॥ 

কন্ঠ দৌষেণ দুর্্ষ স্বং ন জানেহ শুদ্ধতঃ। ' 
যেষাৎ দোবৈর্নো দুষ্ট স্তব তে শুদ্ধ মানসাঃ। ২১ 

পি এ 

* - পুণ্জ্রই হউন, গিতাই উন, বাস্বীবই উন, আর সস্োদক়ই উন, 

সংবুধ্প'জতি যোধার পক্ষে কেছই ন্যামীর সমকক্ষ ছইটতপারেদইসা 1১৬৪ 
সুর্গা এইরূপে স্বীয় পতি ভূতপতিকে নানা প্রকার কথ! কক্িবার পর 

বৃষ্-কুলতিলফ পরশুরামকে লি ভাঁকচিত্তে শঙ্কর 'চরদগণ্র সেবা করিতে : 

পৌতিয়। ফছিলেন, অয়ে মহীভাগ পরশুরাম] তুদি ব্রাক্ষণঞুদৈণ গলা, গ্রকথণ 

ধরিয়া ই, অতি হুপতিত, তুমি জমদিকে (পৃর্নাম শক হইতে পারিজগ 

করিয়া এবং তুমিই এই যৌনিগুষ্ শহরের ভয় শি 11১৭ 1১৮11 

. ঈারতিপরীয়ণা গঞ্াংশ সন্হা সৎকুল খুশী দেবী নৈগকা তামার 

তামিল, 'ভোমার গীতীম্ছ পান্ধম ইতর ) তোমার মাতুলাও উউাচছ! 

অপেক্ষ। কৌন অংশেই ম্বান মছ্ছেন, বরং উনসথাতে' গুগাবিক্্যই 

বন্ধন ধাছে। ১৯। ্ঃ ইহ হা দি হাজত! 
"সস মধুবংশোক্ব পুত রেখুক নরস্ী কি হতভাগা 

মাতুল বিষুষশা! নরপতিও অতি সাঁধুও বীরপুঁকধ দ কবে ভূমি ঘে ছাচছার 



ক 

অযোদ্ধাৎ নিটিনাগারাজলা নী মি: 
পরীক্ষা, ক্রি কুন্থা'বভুবান্জ কক গুন$। চে 
গুরবে দক্ষিণ দ্বাতু ভুচিতঞ্চ, অত অং 1. 
ভগ্নোদত সগতিন্ এছ দয় রদ. মস্তক 3 ২০1৯. 
গণেশ্বরৎ রগে 'জিত্বা স্থিতন্ছে দাবয়োঃ পুরঃ1 

ম৷ স্বং লনা শিষে। ভূদ্ব। পুদ্বিতোু জ্রগন্জয়ে (৯৪ ॥ 
পশু নাইমোঘবীর্দ্যেগ শব্ধরস্ক ররেণ চ।. 
হম্্ং শক্তঃ শৃগালঞ%.সিংহৎ শবার্দ,লমাখুভুকু। ২৫, 
স্বদ্বিধং লক্ষ কোটি হত্তং শক্তো গণেক্গীরঃ | 
জিতেক্ছ্রিয়াণাৎ প্রবরে। নহি হস্তি.চ মক্ষিকাহ | ২৯ ॥ 

দোষে এরূপ উদ্ধতম্বড়ার ছইলে, কিছুই বুঝিতে প্লারি না | যাক্াদিগের 
দোষে লোক দ্ুঘিত হয়ঃ তৌম?র ত তাছ) কিছুই দ্রেখিতেছি ন/; বরং 

তোমার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ সকলেই ত অতি বিশুদ্ধান্তঃকরণ। ২৯।২১1 
: হবে কি তু্ি করণাঁনিধি গুকদেব শঙ্কর হইতে অব্যর্থ পরশু সস্ত 

লাত করিয়। প্রথমতঃ নিখিল স্মত্রিয়কুলে এরং তঙপরে পুনকায়.ত& 
গুতো ভাছ।র পীন্ম] করিলে? | ২২। 

খথব। বিদ্যাপারদশর হহয়। গকদক্ষিণ] এদান টি হয় র লি 

শাক্ত্রে যে উপদেশ লাভ করিয়।ছ ডদনুরেোধে গুক ডন্থিগা। এেদাজ 

ঘারিবার লিনিত্তই গুকপুত্ের দন্ত তয় কৰিলে :. খন দক ভিডি 
ক্ষান্্প্ইলে কেন, ন।, হয় উহার সন্তকছেদন কর. 1-২০। : 

তুমি যখন আমার গাঞ্গশকে সমর পরাজ্ত করিয়। অমাপ্িগের- রন নৈ 
ঘবন্থান, রুরিক্নাছ, খন. অবর.ঘেন জে।মাকে শভংযু, হইয়া, ভ্রিজগীতে 
সঙক্কভ হেইন্তে না জয়!)1-২9। । ২. - চি 

তোমার কথা দুরে থাকুক, এই জমেঃঘ বীর্য গরশু এরং শের রর 

প্রভাবে শ্শটলও সিংকে একট. বিড়ালও শ্দ লকে নিগ্রা়িত নিতে 
গারে ভাঙার আর'লংশয় সার, বাই । ২িধ.&. | ১1৭0 

রি 

আমার গণেশ তোমার মত লক্ষ লক্ষ পরওুরামকে নিগা রে 



৪৫ রঙ্গ বৈস্পুযারন্থ্ণ ৪প্শন্ছ 

তেজসা কচ তুল্যোবংকধাংশক্চাখলেরঃ 1 
দেবাশ্চান্যে কধকলাঃ পৃ্জান্ত পুরত স্তঃ 1২৭ উ.. 
্রসত প্রভাবতঃ প্রাণ্ডঃ শঙ্করম্ত বরেণ চ+:. 
শোকেনাতি কঠোরেখ নহি সম্পদ্ধিপদ্ধিনা | ২৮$ 
ইত্যুত্তা পার্বতী রোবাতং রামং হত্য মুদ্যতা |: : 
রামঃ সম্মার তং কষ প্রণম্য গনস1 গুরু 1 ২৯৪ 

এতস্থিননন্তরে দুর্গা দরদর্শ পুরতে 1 দ্বিজং | - 
অতীব.বামনং বালং সূর্য্য কোটি সমপ্রভং । ৩৯ ॥ 
শুরুদন্তং শুক্লবন্্রং শুরু যজ্ঞোপবীতিনং। 
দণ্ডিনং ছত্রিণঞব দধতং তিলকৌজ্জবলং। ৩১ & ' 
দধতং ভুলমীমালাং সন্মিতং জুমনোহরং | 
রত্ব কেয়ুর বলয়ং রত্বমাল। বিভৃষিতং | ৩২ ॥ 

সক্ষম; কিন্ত জিভেক্দ্রিয় গণনায় লর্ঝাগ্রগণ্য বলিয়! একটী মক্ষিকা রও 

স্থিংস। করে ন।ঃ ( মেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ )।২৬॥. 

আমার গণেশ কৃষ্চাংশাবভার ; সুতরাং কৃষ্ণ তুলা তেজন্বী 4. জন্যানা 

দেবতার! কঞ্জের সামানা অংশ মাত্র? সেই নিন্নিত্বই সকলের গ্রে 

আমার গণপতির পৃজ। হুইর়। থাকে। ২৭॥ 

সুখি বন্ুকাল অতি কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলে বলিয়! পা 

ব্রত প্রভীবে এবং শঙ্করের অনু গ্রছে এরূপ ক্ষমত। লা করিয়াছ। ফলতঃ 

কট সহা না করিলে কখন সুখ লাভ হয় না | ২৮ ॥ 

“পার্বতী এই রূপ কহিয়। যেমন পরশুরানকে ' প্রছার করিতে, উন 

হইলেন, অমনি ভার্গৰ মানসে গুকদেব নিট চরণ কমলে এখাষ 

করিয়া! কাছাকে স্মরণকরিলেন । ২৯॥ 

আমরণ কল্সিবামাত্র তিনি বামননূপে 1 বেশে সা নে 

সমুপন্থিত হইতেলেন | তার শরীর টি কোটি, পর্োর এত। বিনি- 

গতি হইতে লাগিল ৩০। ও 



এ 
রব, ২৪) 

ক 

রত নুপুর পাদ মুকুটোগ্হলৎশ”স্পাৎ ৮৭. 
রত্বু কুল ঘুখ্জেন গওগ্ল বিরাজিন্তং-+৩৩--5৭ 
স্থির মুদ্রাং দর্শযস্তং-ভক্তং রাম কয়ে ট 17..." 
দগ্গিগাভয় মুন্ত্রঞ্চ ভক্তেশং ভত্ত বসলং 1 ৩৯:১৮. 
বালিকা বালকগণৈ াগরৈঃ স্মিতৈ যতি 1... --- 
কৈলাঁম ৰানিভিঃ সর্ব রা বৃদ্ধৈরীক্ষিতং জুদ্বা। ৩৫4 
তং দুটা সংভ্রমাৎ শস্তুঃ সভূত্যঃ সহ পুজকঃ। 

 মুর্ঘা ভক্তযা প্রগনাম রশ চ দৃণ্তবন্ভূবি1-৩৬-॥.. 
আশিষং প্রদদেণ বালঃ দর্কেভ্যে ৪ রী জি 
তং দৃষ়্ী বালকাঃ সর্ধে্ব মহাম্চর্য/ং যরুর্ভিয়-1-9৭-4 

সি 

সাহার দন্তপংক্তি শুব্রবর্ণ, পরিধান শুক্রান্বর গলদেশে রেপ্যশলা কা 
রুতি যক্জোপবীত, হন্তে ছত্র.ও দণ্ড, নাঁলাগ্রেতিলক, গলদেশে তুলসী- 
মাল।, অধরে ছাল জংলগ্ন রহিয়াছে, শরীরকান্তি অভি মনোক্ছরঃ বাছ- 

মূলে রতুত্তয় কেয়,র, হস্তে রত্বুবলয়, গলে রত্মা'ল।, চরণযুগলে রত্বময় 
সুপুর, নস্তকে আভভযুৎকষ্ট রত্বময় যুকুট বিরা জমান থাকাতে শোভার সীম! 
নাই। কর্ণযুগলে ফত্বকুগুলদ্বয় দোছুলামান হুইয়! গগুস্থলে 'বিরাজম্বান 

ছুইতেছে। ৩১। ৩২ । ৩৩। র্ 

সেই তক্তবৎসল ভক্ত প্রভূ বামনরূপী পরাৎ্পর পরশরক্গ: টি 
তৎক্ষণাৎ পরম ভক্ত পরঙুরামকে বামহস্তে শ্ছিরমুদ্রা এবং দক্ষিণ. হুকে 

অতয়মুদ্রা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । ৩৪। 
মাগরিক বালক বাঁলিকাগণ হাস্যবদনে তাছার, চতুর্দিক, লরিষে্টন 

করিয়া রহ্ছিয়াছে এবং কৈলানবাদী আবাল বৃদ্ধ সকলেই .গারমামন্দে 
তাস্থাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । ৩৫। যারা 

স্ীহাকে দর্শন করিবামাত্ত শঙ্কর,. শঙ্করকিন্বর ও পন পু্গণ, ভব 
পূর্বক অবনত মন্তকে সসস্তমে প্রণাম করিলেন । পার্বতীগ তাহাকে 
চরগৃতলে দণ্ডবং নিপতিত হইলেন । ৩৬ ৮. 



৪৫ ্রঙ্ম বৈষীপুরীশদ্' 1 ৪ 

দত্বা তম শিবো ভগ্জাীচোপসথাকসীণি বৌড়শ'-: 
পুজাঞচকার শ্ত্াত্বসং' পারিপূর্ণভঞন্ত চ।:৩৮ তা :. 
তৃষ্টাব কাণ্শাখোক্তি শ্তোত্রেণ নন ব্রত । 

পুলকাঞ্চিত সর্ধবীঙ্কে ভগবস্তং ননী ও টা; 

রত সিংছাঈনস্থঞ্চ মা শঙ্রেঃ শ্প্ঘং 1: 
অতীব তেজসা সর্ধঘং প্রচ্ছন্নী কত্ত মেবচ। ৪০ ॥ 

শঙ্কর উবাচ। 
আত্মারামেধু কুশল গ্রশ্মোহতীব বিড়ন্বনং 1 
তে শশ্বহ কুশলাধারাঃ কুশলাকুশল প্রদাঃ | &১) 

অদ্যমে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিভং, '। 

প্রাপ্ত স্ব মতিথি ব্র্ধন্ব রুষ্ণমেব ফলোদয়াৎ । ৪২ ॥ 

বাঁলরূপী কষ সকলকেই '* তোমাদের সকলের বাঞ্থুণ পূর্ণ ছউক্ষ 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । তখন বালকগণ তক্গর্পমে ভীত ৪ ৪০৪ 

চমকিত হইয়। উঠিল | ৩৭/ 

ভগবান্ভুতভাবন মহাদেব ভক্তিভাঁবে যোড়শোপচারে গেই রী 
বাঁমন বেশধারী প্রীরুষ্ণের যথা শ্রুতি পুজা করিতে লাশিলেন। ৬৮1 

অনন্তর অবনত মন্ভকে কাঁণুশাখোক্ত স্তোত্রে সেই লদধতন হরিকে 

স্তধ করিতে লাগিলেন । স্তৰ পাঠকালে শি শরীর অভিপ্রয় -চ্যোমা- 

'থিবকে হইয়া! উঠিল | ১৯ । 
শ্রীরুষ্ণ রতুময় সিংহাসনে আসীন ছইলেন | ত্তাঙ্গার তেজঃ গ্রতাবে 

সমস্ত অভিভুভ হুইয়! উঠিল | দেব শঙ্কর স্বয়ং বলিতে লাগিলেন, 
অভাগত বাভিকে কুশল প্রশ্বকর! অভীব কর্তব্য কর্ণ্ম, কিন্তু যখহীক্ষা 
আরাম, যাহার! নিরন্তর সর্ধ প্রকার মঙ্গলের একক্রান্র ' আধার, ধাক্ছারা 

সর্বপ্রকার শুভাশুভ দানের একমাত্র 'কর্তা উাহারিখনে টা এশ্ু 

করা! বিড়ৃম্বনাসাত্ ।18৬ 1 8১1 

আছি আমার জন্ম সফল "হইল, আজি আমার জীবন সার্থক রা 



89%া গণ্রনিরিরানন.. ৪৫৭ 

পরিপুরণভময়স্কহেত ৪লারু বিত্যারা জোকবে 1: একা ক 

কলয়া'পুণ্য ক্ষেত্রে 5 ভারতে চপ: লিপি 18৩ 8... 

অতিথিঃ পুজিক্ষো যেন গুজেন্চাং ফর্ধ. দেবতাঃ8 51 
অভিথির্ঘস্য সন্ত সস তুষ্ট! ধরি সায়া: | 88) 
ন্নানেন সর্বন্ঠীর্থানাং অর্ধ, দামেষ যৎফলাংঃ , ..।' 
সর্ব ্রভোপবামাভ্যাং সর্ব, বক্থেক্ত দীক্ষা ৪৫1৮. 
সর্বেষ্তপেরভির্বিবিধৈ নি ত্যৈ:নৈর্মিন্ভিকাক্লিভিঃ। 
তঙ্গেবাতিথি তরাম়াঃ ফলাং নাহন্তি. যোড়াগীত1 3৬ ॥ 
সোকিথি ধঙ্ছা ভঞ্জাশো” যাক্িরহীধ্চ, মনিরা. . 
কোছি জন্মার্িক্তং পৃশ্যং তন্ত ন শক্তি লিশ্চিতং1-9৭ ॥ 
স্ত্রী গোস্বশ্চ কৃতস্থন্চ ত্রন্স্বোগুরুতপ্গগও |... 
'পিত্ মাতৃ গুরপাঞ্চ নিদ্দফো নয়ন্যা তক) | ৪৮ 8... 

ব্রক্ষ। ক্কীন্ছি ঘখন তবসি ্মতিথি ভাবে আমার গৃষ্ধে উপস্থিতি হইয়াছ, 
ডখন আছি ব্যানার যে পুপ্য প্রকাশ তাঁহার আর সন্দেহ: নাই 4৪৭1. 

হন্থেরধণ ভুমি পরিপূর্ন তম, তবে যে এইপুণ্য সুমি ভারতে. ক্াংল্ম 
আবতীর্ঘ হইয়াছ সে কেবল ভোমার অসাধারণ দয়াগ্রকাশ ৪ রোকনি- 
কার কারণও. ৪% ? - 

-্থাস্ছণছউক একমাত্র অতিথি পুজা করিলে, অফস্য দেরতা পা রঃ 
হয় 4 অরং/আগ্থিতি পরিতুষট হইলে ছুরি জ্যয়ং পরিভুহ্ট ছল 4 8৪. 
.. "প্টক্ষারাস্ছি সর্ব প্রকার তীর্থে আদ, সর্ব প্রকার দান, সর্কা রাডার 

ব্রধালুষ্ঠাম)া উপনাস, যজ্চানুষ্ঠ।ন+ বিবিধ ভগঞ্চরণ, এবং লন, 
পিতা ইমীমিদ্ভিক ক্রিয়া কলাপের. অনুষ্ঠান করিয়। ও অ্িকিসেবর 
এ, একাংশ ফঙালাত হয় না1.8৫ | ৪৭৩ & -.. ৃ 

'১মতিছি ভম়াশ হইয়া আবার গৃশ্থহইডে হস্থি্তি হয় কার 

গলাটা পু্য, সঞ্চিত. ধাকে, তাচ্ছাও ক্ষয় পাও.হ্রং হার 
কিছু মাত্রদদ্দেহ মাই। ৪৭]. রি তত 



৪৫ ব্রস্ম টদনযটিরাগষ | ৪215, 

সন্ধ্যাহীনো স্বযাছী৪/ষক্জায়ে।করিগমিন্বকঃ1 "৮ 
রহ্স্থ স্থাপ্যহারীচ.বিথ্যা সান্কা প্রদাজক$1 ৪৯ - 
মিত্দ্রোছি কতত্বম্চ-বৃষ বংহ্হচ স্থপক:1, ২:07. 

শবদ।হী আম যাজী ব্রাঙ্মণে। কৃযলীগতিঃ1.৫৯ 

শৃদ্রশ্াদ্ধান্্ন ভেজীচ শূন্রশ্রান্েবু ভৌজকঃ |: 7. 
কন্য। বিক্রয়কারী চ ঞ্রীছরের্নাম বিক্রী | ৫১ £ 
লাক্ষা মাংস লৌহ রস তিলানাং লবণস্ত চ| ..::: - 
বিক্রেতা! ব্রাহ্মণশ্চৈব তৃরগানাৎ গর তথ]1। ৫২ ঝ 

একাদন্পী ক সেবাহীনে' কিপ্রশ্চ ভারতে 
এতে মহ্বাপাতকিন জ্বিধুলোকেধু নিম্দিতাঃ1 ৫৩ 8... 

কালসুত্রেণ নরকে পত্তস্তি ব্রাহ্মণঃ শতৎং। 

এতেভ্যোপ্যখিকঃ সোপি বন্যাতিথি পরাজ্ুখঃ | ৫৪ ॥ 

যাস্ছারা! স্ত্রীহত্যা, গোহুতা।, ও ব্রহ্ষহতা! করে, যাহারা উপকারীর অনিষ্ট 
সাধন, গুকপত্ব অপছরণ? পিতামাতার ও গুকর কুৎসারীত্ন,ও নরভত্তয1 

সম্পাদন করে, যাহার! সন্ধ।! বদ্ধ, আত্মঘাতী, সত্য বিমুখ ও স্থরি 

নিন্দক হয়; যাছার। ত্রন্মস্য অপহরণ, স্থাপ্য ধনের অপলাপ & নিথা। 
সাক্ষা প্রদান করে, যাহার! মিত্রের অনিষ্ঠ সাধন, কৃতযনভাঁচরণ বধ তকে 

ভার বনে নিয়ৌজন ও পাঁচক কার্ষ্যে আত অমর্পণ করে? ব্রাক্ষগ ছইয়! 
যাঁছার1 বিজাতীয় শবদাছী, গ্রামযাঁজী, ব্ধলীপতি, শৃজ্শ্রাদ্ধান্নভোজী ও 
শৃদ্র শ্রাঙ্ীভোজী ছয়; যাহারা ব্রান্ষণ হইয়। কনা বিক্রয়, হরিনাম.বিক্রুয়। 
লাক্ষা, মাংল, লেক, তৈল, তিল ও লবণ অশ্ব ও গোধন রিক্রেয় করে: 
এবং যাহার! ব্রাঙ্ষণ হুইয়। একাদশী দিনে কৃষ্ণ জেবা বর্ধিত যু) 

ইচ্ছার! সকলেই ভ্রিলোকে মহাপাতকী বলিয়া! গণা ও মিভাতয লিদাদীয় 
ও ব্রহ্মকল্পের শতবর্ষ পর্য্যন্ত নরকবাঁনী ছইয়। থাকে । বিজ্ত. অতিথি 

যাচার গৃ হইতে বিদুখ ছইয়। পতি গমন করে, লে বাক্ধি পূর্বক 
এ সমন পাঁতবী অপেক্ষা] মহাপাপী। 8৮। 6৯ ৫০ | 8১1৫২1৪৭18৪ ॥ 
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শব্বরঙগয বচঃ আচ্ছা 'লন্যউং জীঙরিত ম্যয়ং) ৩45. 
মেথ গ্তীর়া মাচা ১ধা ৫৫. 

“ বিইরাধাচ। : রি এ 
চি নাল জা কোলাহলঞ্চ ধঃঢ' 
পশুররামসা রগ্ষার্থং কঞ্চভক্তন্য সাংপ্রতং 1 ৫৩ ্ 

নৈতেঘাং কষভত্গানামণুতত বিদ্যুতে কচি |: 
রক্ষামি তাং চক্র হস্ত গুরু মন্গ্যুং বিনা শিক । ৫৭ 

নাহং পাতাগুরৌরুফটে অরমদ গুরু ছেলনৎ। 
তগুপরঃ পাতকী নাস্তি সেবা! হীনো গুয়োশ্চ ঘ। ৫৯ ॥ 
মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ধেভ্যঃ সর্ব্বেষাৎ জনকোভবেশু। 
অহে। যস্য প্রসাদেন সর্বান পশ্যতি মাঁনবঃ। ৫৯ ॥ 
জনকো জন্মদীনাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতানৃণাং | 
ততো বিস্তীর্ণ করণাঁৎ কলয়! স প্রজাপতি। ৬০ ॥ - 

তখন জগহ্পতি নারায়ণ শঙ্করের বচন শ্রথণে গরম পরিভূষ ইয়া 

মেঘ গম্ভীর গ্রে কিলেন, শস্তে। ! তোসাদিগ্গের কোলাহল শ্রবণ 

'করিয়। একাস্ত রুঞ্পরায়ণ পরশুর়ামের রক্ষার্থ সংপ্রতি আমি ৮৪ 
হইতে আসিতেছি । ৫৫1 ৫৬ 0২ 2১১৮, 

কঘঃপরায়ণ মাঁনবণের কুত্রাপি কৌন বিপদ ঘটে মা “যদি 
গুকদেবের ক্রোধোদয় মা হয়, তাঁছ! হইলে আমি চক্জান্ত্র ধারণ ঝরিজা 

সেই কষ তক্তদিগকে রক্ষণ করিয়। ধর্ণকি। ৫৭ ॥ 

কিন্ত উকদেৰ কট হইলে আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারি ৰ)।. 
গুকর অবমানন। নিতান্ত গুকরর পদার্থ, যে বাতি গুকদেবের ৫যবায় 

বিমুখ ছয়, ভাক্ছার তুজ্য পাঁতিকী আর দ্বিতীয় নাই। ৫৮ & 

ধে জন্মদাতা গুকর প্রসাদে মানবগণ নৃত্য তুমি দর্শন করে, সেই জজীক 
সর্ধশপেক্ষ। মকলেরই পুজ্য ও মাননীয় হইয়া থাকেন, জন্বদান দিবন্ান 

৫৮ 
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পিতুঃ শতগুগৈর্দাতা৫লাধর্ণাদর্ভঘয়িণাঙ। 

দ্যা পুজ্য'চ পাল্টা পা বদ্ধ 1৬১৭. 
মাতুঃ শতগুগৈর্্বদ্দাতপুজেোণ- মান্যোহ্র্দায়ক১। 
যদ্ধিনানশ্বরো দেহো 'দিষঃষ্চ ফলয়ামদঃ| ৬২ 1 

অন্নাদাতুঃ গত গুপোধভীষদেবঃ পরং স্মৃতঃ | : 
গুপ্ শ্তন্মাচ্ছতগুণে! বিদ্য। মন্ত্র প্রদায়ক2 | ৬৩1 

অস্ভান তিমিরাচ্ছন্নং জ্ঞান দীপেন চক্ষুষা। 

যঃ মর্ধার্থং দর্শয়তি তশ্পরঃ কোপি বান্বাবঃ | ৬৪1 
গুরু দত্তেন নন্ত্রেণ তপষেষ্ট সুখৎ লভেঙু। 
সর্ব্বজঞততৃৎ সর্ব সিদ্ধিং তৎপরঃ কোপি ৰান্ধবঃ। ৬৫॥ 

তিনি জনক, রক্ষা! নিবন্ধন পিতাঃ এবং বংশ বিস্তার নিবন্ধন এজা- 

পতি পদ বাচ্য হইয়া! থাকেন। ৫৯1 ৬০ ॥ 
জননী, পিতা অপেক্ষা! শতগুণে বন্দনীয়! পৃজ্যা ও মাঁননীয়া, কারণ 

প্রচ্থতি গর্ভে ধারণ গু সর্বতোতাবে পরিপোষণ করিয়া থাকেমঃ অতএব 

গ্রন্থৃতি,বসুদস্ধর। জ্বরূপা | ৬১ ॥ . 

আবার যিনি অন্নদান করেন, তিনি মাতা অপেক্ষ। শতগুণে পূজা ও 

বন্দনীদ | কারণ অন্নদাত1 না থাকিলে এই নশ্বর দেছের স্মন্তিতবট 

থাকে না, অপিচ বিষুই পরম্পর সম্বন্ধে অন্নদান করিয়। থাকেন | ৬২০৪ 

: অতীষটদেব অন্নদাঁতা অপেক্ষ। শত গুণে পুঁজ্য, আবার বিদ্যাদাত। 
তদপোক্ষা। শতগ্তণে শ্রে্ঠ। কারণ তিনি জ্ঞানালোক গুদান 'করিয়! 
অজ্ঞানাস্বকর দুরীভূত করিয়া! দেন, ফলতঃ ছ! হইতে: জান চক্ষু উন্মী- 

লিত হুই্র। সযন্ত পদার্ন সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তীছ। অপেক্গণ অেষ্ঠ- 

ভমণ্ডক আর কে হইতে পারে ?11 ৬৩ ৬3 ॥ বন 
গুকদত্ত মন্ত্র ও পন্য! দ্বার! অভিলবিত সুখলাতিঃ তাও 

সর্কসিদ্ধি লাভ সই থাকে । অভএব তাঁছা। গপেক্ষ পে্তম বান, 

আর কেছইত্বে পারে ?1 ৬৫৪: 107 টিটি শান? 



শটগিগাল 

সর্ব জয় তিরববক্রমি যা সরাস্নউীয়া। |: ৮1৮ 

তন্গাৎ পুজ্যোধি বগি কোবা নু ভত্চোহিবতী।৮৬ | 
বিদ্যান্ধেঠ বঃধবান্ধোব আোসুেন তিঝেচগ ৭ 

ব্র্থাহতনদির্ভিলালেঃ ফিস্তে। লা অংশর1 

দরিত্রং পতিতং এুদ্রং-মর ধুদ্ধ্যাচরেছ্, গুরাং |:1- 1, 

সোহশুচি শীর্ঘচ্োগি মাধিকারী চকর্দ্ম ছু ):৬৮:)। 
পিতব্রৎ যাভরং ভারধ্যাৎ গুরু পৃত্বীগুরুং পরত... ৮. 
যে ন পুযগাতি কাপটযাছ স মহাপাতকী গিব। ৬৯1 
গুরুত্রক্ষ। গুরুর্বিষগু রুর্দেবো। মহেশ্বরঃ। : 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরু্াক্ষর রূপক । +০ ॥:. 

গুরুশন্্ স্তথেন্দরশ্চ বায়ুশ্চ বরূণোনলঃ। 
সর্বরূপোক্ধি ভগবান পরযাত্া। ব্যয় গুরুঃ। ৭5 

গুক্দত্ত বিদ্য/বলে -পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর. কেন্ত্ পর্ধ্যস্ত 
সমস্ত লোক পরাজিত হয়, অতএব বিদ্য।দাতা গুক অপেক্ষা পুজা ও 

শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর জগতে কে বিদ্যমান আছে। ৬৬। 

খে তিদ্যামদ ও ধনমদ মত্ত মূঢ় ব্যক্তি গুকর অবমামন। করে, তাছাঁকে 

ব্রশ্বাইর্ভযার্ি বিবিধ পাঁপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহার,আর সংশয় নবই।৬৭। 

"যে ব্য গুকদেবকে দরিদ্র, পতিত ও ক্ষুদ্র ব্যভি বোধে ব্যবহার 

করে; মে অভি পাবন তীর্থে স্রান করিয়!গ পবিত্রতা লা করিতে পারে 

না এবং তার কোন কম্মেই অধিকার থাকে না| ৬৮ ॥ 7 তি) 

-' যেব্যক্তি সর্থ হুইয়!ও কপটতা পূর্বক পিতাকে, মাতাকে) তার্ধযাকে, 

গুক্দেবকে' ও পীর গুককে প্রতিপালন ন! করে, লে নিশ্চয়ই মহাপাতকাঁ| 

মহার্দের | গুক ব্রন্ষান্থরূপ,গুক বিষুল্যরূপ, গুক দেবাদিদেৰ মহত রু্থরীপ 
স্বয়ং গু$ই পরব্রন্ঘ, শুক ভাম্করন্বরূপ, গুক চজ্ঞম্থরূপ, গুক ইজন্থরূপ, 

গুক'বারুশ্বরগ, গুক বফ্ণন্যূপ এবং গুক অনলম্বরূপ | ভগবান্ গু 
বৃ 

মর্বশ্বরূপী; এমনকি, তিনি পরমাত্ান্থরপ | ৬৯। ৭০| ৭১1 77 3১ 
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নাস্তি বেদা্ পরং-শান্ং মি কযা, গানঃ সুর? 
নাস্তি গ্গাষম* তীর্থ ম পুষ্পৎ তুলসী পরং |. ৭২ ॥ 
নাত্বিগ্ামাদতী ভূষে? পুল্রানান্তা গরও-তিয়ঃ। | 

: মচ টদবাৎ পল্পাশতি অতং নৈকাদশীং বিনা | ৭৫॥ 
শীলগ্রামাৎ পত্র বঙ্ো। ম ক্ষেবং ভারতাখপরং ! 

পরঃ.পুণ্ন্থলানাধ পুগ্যং হৃন্দাবনং ঘখ1| ৭৪ &. 

মোক্ষদানীৎ যথ! কাশী বৈজ্গঃবাপাং ঘথ। শিবঃ.. 
ন.পার্বতী পরা সাধী নন গণেশাৎ পরো! বলী ।.৭৫ ॥ 
ন চ বিদ্যা সাযো বন্ধু মাস্তি কম্চিগগ,য়োঠ পরঃ। 

বিদ্যা দাতুঃ পুজদারে। তত্সমে না সংশয়; ৭৬ ॥ 
গুরু জ্তিয়াঞ্চ পুজ্রে চ বত্ভৃব কলাম ছেলনং। 

পরং ষন্মার্জনাৎ কর্ড, মাগতোহং তবালক়ং | ৭৭ 
নারায়ণ উবাচ। 

ইত্যেব মুক্তা শু দুর্ণাৎ সংবোধ্য নারদ । 

উরু অপেক্ষা গরাৎপর দেবত1 আর কেহই নাই। যেমন ত্বাগীরথী 
তুল্য ত্থ, ভূলনীর সমান পুষ্প, পৃথিবী তুল্য ক্ষমাবতী, পুত্র অপেক্ষ। 
প্রিক্তর, উদবরল সদৃশ বল, একাদশীর সমান ব্রতঃ শালগ্রায সদৃ্ঘ যঞ্্, 
তাঁরততুঘির সমন ক্ষেত্র, বৃন্দাবন অপেক্ষা] পুণ্য ধাম, কাশীর 'সমান 
মোক্ষধাম, শিবের মান বৈষ্ণব» পীর্ষতী অপেক্ষা! সতী, গণেশের 
সন্ভল যক্বর)দ এরং বিদ]ার সমান বন্ধু আর কেহই নাই) তজ্জপ গুক 
আপক্ষা.শেস্ঠর পদার্থ আর কিছুই মাই। বিদ্য)দাতা গুকর ন্যায় 
গুরুপত্বী এবং গুকপুক্রগড পু) স্বাহার আর সংশগ্ব নাই ।9২1৭ ৩।৭৪।৭৫।৭৬| 

পরশুয়াম রেই গুকপত্বী ও গুকপু্রের অবমাননা করিয়াছে | অত্ঞব 

ভাছাতক ক্ষ্ীগ্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অদ্য আমি তোমার আপরে 
আগমন করিয়াছি । ৭৭1 
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" শৃগু দি জনও রিল রি £ 
হিভং নীতং বেদ:যারাং পা ৭৯ 
যথ। তে গজবক্ত স্চ কার্থিকেয়স্চ পীর্ব্ধতি | 
তথা পরশুরামস্চ ভার্যো নাজ সংশয়ঃ। ৮০ ৪. 
নাস্ত্যেষু ম্েছ ভেদস্চ ভব বা! শঙ্কর চ। | 
বিচাধ্য সর্ব্বং সর্বজ্ঞ কুরু মাত. যথোচিতং | ৮১ 

পুল্রেগ দার্ধং গুজস্ত বিবাদে! দৈবদোষতঃ 1. 
দৈবং হস্তং কাশি শক্ত ত্বৈবঞ্চ বলব পরং | ৮২ ॥ 
পুভ্রাভিধানং বেদেঘু পশ্য বনে বরাননে। 
একদন্ত ইতি খ্য+তৎ সর্বাদেব, নমক্ষৃতৎ | ৮৩ ॥ 

শা ৬ (মার আরে 

মারায়ণ কছিলেন, বস নারদ] ভগবান বিষুঃ শম্তুকে এই কথা 
বলিয়। ভৎ্পরে দেবী ভুর্ণাকে সম্বেধন পুর্ধক সত/ময় সার বাক্যে 

কছিলেনন, দেবি পার্ধাতি! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, আমি যাহ! 

বূলিডেছি ইহা শুভজনক, হিতকর, মনোহর, বেদগর্ভ, ও পরিণাম 
ফলঞ | 2৮1 ৭৯৪. | 

, তোমার গজানন কার্তিকের যেমন ম্রেহপাত্রঃ ভার্গৰ নি 
যে ক্ষণ ভাঁছার আর অন্দেহছ নাই! ইহাদিগের এতি কি ত্বোমারঃকি 
শঙ্করের কাহারও মেহের তারতম্য নাই। মাঁতঃ ! তোমার তফিছুই অবি- 

দিত নাই ।'বিবেছন। কারিয়। যা! বিচার সঙ্গত হয়, তাহাই কর 1৮০ ৮১1 
.. সপ্ষুজে পুনে বিবাদ উদব দোষেই সংঘটিভ হইয়। থাকে।,. অতএব 

তিবকে আতিজ্ঞম করা॥ কাহার সাধ্য! টৈব জর্বাণেক্ষ। বলবন 1৮২৪, 
হরানলে:! বেদে তোমার পুজ্রের যে রূপ নায়, নির্দেশ করিয়াছে, 

তাছাও অনুধাবন করিয়! দ্ধ, তোমার পুত নর্ধাদের, ৮০ এন্ং 

একক বন্দিয়। বিখ্যাত | ৮৩ ॥ বারি ও 

পাটি 
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পুত্র হিরন যাম দোনকীনিরি। ৫... 

শৃণ্ঘাবাহ তং মাতঃ সর্্ঘ কি্া্রং পরং |-৮৪ |. 

1:5৩ ও একনি চছ 1২ তী 

গঠোফা/মবেকদন্তঞ রহরদ্ক বি নায়রৎা:; :.. ১পা 
লম্বোদরং শূর্গকর্গং গ্জরদ্ুং ৮ 1৮৫৪৮: 
নামাটিংর্৫ঘহ। পুভ্তস্থ, শৃখু মাত হরর্ুয়ে:).. 
স্তোত্রাণাং সার ভূত, সর্বস্ব রং গিরং | ৮৬. 
দ্তান্ার্থ বাচকো, শ্বশ্চ ণশ্চ নির্বাণ বাচকঃ 1; ...৩৮. 
তয়োরীশং পরং ব্রহ্ম গণেশং প্রণমাম্যহং ),৮৭-॥:১ 
একশব্দঃ. প্রধানার্থো দ্তশ্চ বল বাচকঃ[ 
বলং প্রধানং সর্বস্মাদেকদন্তং নমাম্যহং | ৮৮ 7: .. 
দীনার্থ বাচকোহেশ্চ রন্বঃ পালক বাচকঃ। 
পরিপালক দীনানাৎ হ্রেশ্বং প্রণমাম্যহং | ৮৯ | 

(সদ 

'মাতঃ ঈশ্বরি ! তোমার পুল্ত্রের যেবিদ্ব বিনাশন নামাষ্টক স্তোত্র 
লামবৈদে কীর্তন করিয়াছে, তাহা কহিভেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবগ কর।৮৪। 

হছ! বলিয়া বিষু” কছ্ছিলেন, গণেশ, একদক্তঃ হেরঘ, বিয়নায়ক, 

লহ্বেদর, শুর্পকর্ণ, গজব্ত, ও গুহা গ্রজ এই আট গণেশের নাম। ৮৫1 

ছ্র পরিয়ে! এই নামাউক স্তোত্র সমস্ত স্তোত্রের সার এবং ইহা 

দ্বার সর্ধ প্রকার বিস্বের বিনাশ হয়। এক্ষণে এই আট না মর অর্থ 

যুক্ত স্ডোত্র কনিতেছি শ্রবণ কর। ৮৬ 

:« খ্বা" জ্ঞানার্থ বাঁচক-অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের উদয়, ছয় এবং £ণ। 
নির্বাণ বাঁচক--অর্থাৎ নির্বাণ যুক্তি গুদান করে ॥ অতএব সেই জ্ঞান 

ও নির্ধাণ মুক্তির ঈশ, পরক্রদ্ধ ্বর্ূপ গণেশকে প্রণাম করি। ৮৭॥ 
« এক ' শব্দ প্রধান্ন বাঁটক এবং “দন্ত + শব্দ বল বাচক, জুতরাং সর্বা- 

পেক্ষ। প্রশ্নান বল একদন্তকে প্রণাম করি । ৮৮ ॥ ূ 

« ছে; পদ দীনার্থবাচক--এবং “রম্ব' পদ পালক বাঁচফ, আভএব 
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৭ শর ষ্ীঁ রম 

রহ 4 

বিপতি'বাচকো'বিসটে। নাক: খওলার্থক 8 
বিপৎ খণ্ডন কারক নধসি বিক্ব নায়ক 1৯ রা 

বিষ দতৈশ্চনৈবেদ্যে রপ্ত লঙ্োদযং পুরাণ 
পিজাদতৈ্চ-বিবিধৈর্বনে। লঙ্োদরচ তং) ঠ 7 
শুর্পাকাঁরৌ চ যকণে। বিশ্ববারণ.কারণৌ | ' 77. 
সম্পদৌ জ্ঞান রূপৌ চ শূর্পকর্ণং নমান্যহং | ৯২ ক: . 
বিণ প্রসাদ পুষ্পঞ্চ ন্মর্ি, মুনি দত্তকং। 
তদগজেক্দ্র বক্ত, যুক্তং গজবভ্,ং নমামাহৎ | ৯৩ ॥ 

গুহস্যাগ্রে চ জাতোয় মাবিভূতো। হরালয়ে। 
বন্দে গুহাগ্রজং দেবং সর্বদেবাগ্র পুজিতং। ৯৪ ॥ 
এতন্নামাষ্টকং দুর্গে নামতিঃ সংযুতং পরহ। 
পৃত্রস্ত পশ্য বেদে চ তদা কোপৎ যথা কুরু। ৯৫1 

যিনি দীনজনগণকে এতিপালন করেন, সেই হেরদ্বকে প্রণাম করি 1৯১৯৪ 
রি বিশ্ব? পদ বিপদ বাচক এবং « নায়ক ' পদ খগুন বাঁচক, অতএব 

যিনি সকলের বিপদ খগুন করেন, সেই বিপদ ভর্ীন বিসনায়ককে 

টিন করি । ৯০॥ 

পূর্বকালে' বিধু দত্ত নৈবেদা এব পিতৃদত্ত বিবিধ ভোগে, বাহার 
উদর লখ্থিত হইয়াছে, সেই লক্ষোদরকে প্রণাম করি | ৯১৪: 

ধাঁছার শুর্পাকার কর্ণদ্বয় হইতে বিয় নিবারণ হয় এবং যে ব্রা 

সম্পদ ন্বরূপ ও জ্ঞান ন্বরূপ, সেই শুর্পকর্ণকে প্রণাম করি । নই 8. 
মুনিবর হূর্বাস। যাঁছার মন্তকে বিষুর প্রসাদ লব্ধ পারিজাত পুম্প 

প্রদান করিয়াভিলেন, সেই গজেজ্জবদনযুক্ত গজবক্তা,কে প্রগাম করি 1৯৩॥ 
যিনি গুহ অর্থাত কার্তিকের অগ্্রে জম্ম এছণ করিয়া হরালয়ে আবি- 

ভূত হুইয়াছেন, সেই সকলদেবের অগ্র পুজিত গুহা গ্রজগাগদেবকে 

বন্দন। করি । ৯৪ 

হুর্গে! বেদে ভোমার পুত্রের আট নামযুক্ত, নামাষক স্তোত্র 



সাক 

এতন্নামাউকং স্তোমং নামার্থ সংযূতং ন্স্ভং।: 

বরিমন্ধযং যঃ পঠেনিতাং সঙ্গুখী সর্ঘতৌজলী। ৯৬। 

ততো বিশ্ব পলায়ক্তে বৈমতেয়াঘধোয়গাঠা 

গণেশ্বর গ্রসীদেন মনা জ্ঞানী ভবে ফ্রবং 1৯৭ ॥ 

ুতরার্থী লততে পুন্রং ভার্ধযার্য বিগুলাং ্ িয়ং।: 
_ মহাজড়ঃ ববীন্দম্চ বিদ্যায়ান্চ ভবে গরবং। ৯৮৭ 

ইতি শ্রীতরক্ষবৈধর্ে মইাপুরাঁধে নারায়ণ মারদ মন্বার্দেগণপতি 

খণ্ডে গণেশ স্তৌতর কথনং নাম টতুশ্চত্বীরিংশতমোইধ্যায়ঃ। 
নিউ 5/55 59380885855 ৪ 

নিরূপিভ আছে, অতএব ভূৎসমুদরায় অনুধাবন করি! যদি কোগ 

প্রকাশ কর। উপযুক্ত হয় কর।৯৫॥ 
বম নারদ ! এই [বিবিধ অর্থযুক্ত অত্তি শুভ ফলপ্রদ অইনাঁম 

স্তোত যেবাক্তি নিত তরিমন্ধার সময় পাঠ করে, পে পর্বতের্তীবে সুখী 

হয় এবং সকল বিষয়েই জয় লাভ করে। এইভ্তব পাঠ প্রভাবে বৈন- 

তেয় দর্শনে সর্প নকল যেমন পলায়ন করে, তন্ধপ বিদ্ু লকল ভয়ে 

গলাঁয়ন করিয়। থাঁকে | গণেশ্বরের অনুগ্রছে মানবগণ অনায়াসে মহ! 

ভমলীভ করিতে পারে, ইছার প্রভাবে পুক্রার্থী পুত্র এবং র্যা 

নুশৌভন। ভার্ধ্যা লাতে জমর্থ হয়। অধিক কি, অতি জড়বুদ্ধি 

বাত্িগ্ত এই বিদ্য। প্রভাবে কবিগণনায় অগ্রগণ্য হইয়! নী তোর 

আর গন্দেহ নাই | ৯৬ ৯৭|৯৮॥ ৃ 

ইতি জীব্রক্ষবৈবর্তে মা পুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণ পড়ি, খ্ডে.. 

 শবেশ স্তৌত্ব কথন লাম চতৃষ্তত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 



৪৫শ অ ' গ্ণপতিখণ্ডযৃ। . ৪৬৫ 

পঞ্চচতারিশোহধ্যায়ঃ 

নারায়ণ উবাঁচ। 

পার্বতী বোধগ়িত্বাতু বিষ রাম মুবাচছ। 
হিতং সা'রং নীতিসা'রং পরিণাম সুখাঁবহৎ | ১॥ 

. বিষ্ঠুরুবাচ। 

রাম তব মধুনা সত্য মপরাধী শ্তের্দাতঃ। 
কোপাঁৎ কৃত্বা দন্ত ভগ্নং গণেশস্ত স্ছিতোহশিবে। ২॥ 

ময়োক্তেনৈব স্তোত্রেণ স্তৃত্বা গণপতিং পরং। 
কাণৃশাখোত্ত স্তোত্রেণ স্তো হি দুর্গা জগত প্রস্থুং | ৩ ॥ 
জীর্ুষস্থা পর1 শক্তি বুদ্ধিরূপা জগত প্রভোঃ। 
অন্ন্যাঞ্চ ভব রুষ্টায়াং হতবুদ্ধি 9ভবিষ্যতি। ৪ | 
সর্ব শক্তি স্বরূপেয় মনয়! শক্তিমজ্জগণ্ড | 
অনয়। শক্তিমান কষে নিগুণঃ প্ররূতেঃ পরঃ। ৫ ॥ 

নারায়ণ কহিলেন, বস নারদ! ভগবান্ বিষণ পার্দতীকে এই 

রূপে প্রবোধ প্রদান করিয়। পরশুরামকে হিত প্রদঃ সারগর্ভ, ম্ীতিপুর্ণ 

পরেণ্যম সুখকর বাক্যে কহিলেন, বহুস পরশুরাম । এক্ষণে তোমায় 

বলি, তুমিও যে রোষভ্তরে গণেশের দস্ত ভগ্ন করিয়! তদ্বিকদ্ধে অবস্থান 

করিয়াছ, ইন্থাতে কে না তোমায় যথার্থ অপরাধী ম্বীকাঁর করিবে | ১। হ॥ 

যাহাই হউক সংপ্রতি আমি যে ভ্তোত্রের উপদেশ দিতেছি সেই 
স্তোত্রে গণপতিকে স্তব করিয়! তৎপরে কাঁণুশাখোক্জ স্তোৌত্বে আগতপ্রম- 

বিভ্রী দেবী ছুর্ণাকে একান্ত মনে স্ব কর। ৩। 

ইনি জগৎ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্তি ও বুদ্ধিম্বরূপিণী, ইনি যদি 

তোমার প্রতি রূট হন, তাহা হইলে একেবারে তোম।র বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্তই 
সর্বপ্রকারে লোপ হুইবে |৪ | 

৫৪ 
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সুিং কর্তৃৎ ন শত্তম্চবরদ্ধা শযা নয়! বিনা। 

বয়মন্যাঃ প্রসুতাশ্চ ব্রহ্ম বিষূঃ মহেশ্বরাঃ। ৬1 

লুরমজ্ঞেংসুরগ্রন্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ। 

তেজনুঃ সর্ব দেবানামাবিভূ তা পুরা সতী। ৭॥ 

রুষাজ্ঞয়াহজরান, হতৃ। দত্বাতেভ্
যঃ পদন্ততঃ | 

দক্ষপত্যাৎ জনিং লেভে দক্ষন্য তপন পুর।। ৮ ॥ 

ভাষা ভূত্বা শঙ্করস্য পুনঃ পত্যু্চ নিন্দয়।। 

দেহং ত্যন্তা শৈলপত্যাৎ জনিং লেভে পুর স
তী । ৯॥ 

শঙ্কর স্তপম। লব্ধ যোগীন্দ্রাণাং গুরো গুরুঃ। 

লন্ধো গণপতিঃ পুত্র কৃষ্াংশঃ কৃষ্ণ মেবয়া। ১৭ ॥ 

যমেবধ্যায়ষে নিত্যং তং ন জানীসি বালক। 

ইনি জগতের বুদ্ধিরপা, এবং ইঙ্ার প্রভাবেই জগৎ শক্তি সংযত 

হইয়াথীকে | যেরুঞ সত্+ রজঃ ও তম: এই তিন গুণের অতীত এব 

এ্রকুতি হইতেও প্রধান, তিনিও ইইাদ্বার! শক্তি সম্পন্ন হুইয়। থাকেন | ৫ 

ইইাকে ভিন ব্রক্ষাও ন্হকিকার্ষা সাধন করিতে সমর্থ নছেন, কি ব্রদ্মা 

কি আমি, কি মহেশ্বর আমরা সকলেই ইষ্াহুইতে সমৃৎপন্ন হইয়াছি। ৬। 

ভার্শৰ! পুর্ন যখন স্ুরলমাজ অনুরগণ কর্তৃক সমাক্রান্ত হুই্য়! 

ভয়ঙ্কর সময় সমুপন্থিত ছয়, তখন এই 
দেবী সতী সমস্ত দেবগাণের তেজে- 

রাশি হইতে সমুৎপন্ন হন । এবং ইনিই ্ররু্ণের আভ্ঞান্রমে অনুরগণকে 

শিপাতিত করিয়। দেবগণকে দ্ঘপদে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাছার পর 

ইনি দক্ষের ডপোবলে দক্ষতীর জঠরে জন্ম গ্রহণ করেন। মে জন্মেও 

ইমি মহাদেবের পাত্ী হন? কিন্ত গড়িনিন্দ। সহা করিতে ন। গ1রিয়। দেহ" 

ভ্যাগ করিয়। পুনরায় হিমালয়পত্বী 
মেনকাগর্ভে জম্ম গ্রহণ করেন। এ] ৮1৯] 

দেই জন্মেও তপম্চরণ করিয়া যোগীন্্রগণের গুকর গুক দেবাদিদেব 

শঙ্করকে পত্তিলীভ করেন, এবং তৎ্পরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় কৃষ্ণাংশ 

সম্ভত এই গণগত্তিকে পৃত্রলাত করিয়াছেন । ১০। 



৪৫শ অ গণপতিখণ্যৃ। | ূ ৪৬৭ 

সএব ভগবার কৃষতশ্চাংশেন পার্বতী জুতঃ। ১১॥ 
পুটা্লি তো ভূত্বা স্তে ছি দৃর্ঘাং শিব প্রিয়াং। 
শিবাৎ শিবপ্রদাৎ শৈবাং শিববীন্গাৎ শিবেশ্বরীং। ১২। 
শিবায়াঃ স্তোঙ রাজেন তেন শূলিন! পুরা। 

ত্রিপুরষ্য বধে ঘোরে ব্রহ্মণাপ্রেরিতে নচ। ১৩॥ 

ইত্যুক্তা ভ্ীপদং শীঘ্রং জগাম গ্রীনিকেতনং | 
গতে হবে হরিং সৃ্বা রামস্তাং স্তোতু মুদ্যতঃ। ১৪ 
বিষ দত্তেন স্তোত্রেণ সর্ব বিক্ম হরেণ চ। 

ধর্ঘর্থ কাম মোক্ষাণাং কারণে নচ নারদ । ১৫॥ 
পুটাঞ্জলি যতো ভূত দ্বাত্বা গঙ্গোদকে শুভে | 
গুরুং প্রণম্য ভক্তেশং ধৃত্বা ধোতে চ বামসী। ১৬॥ 

বৎস পরশুরাম ! তুমি নিয়ত যাছার ধ্যানে নিমগ্ন থাক, তাছাকেই 

পরিজ্ঞাত নহুঃ তিনিই ভগবান কষ এবং সেই ্রীকুঞ্কই পার্বতীন দদনরূপে 
অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৯১। 

বগুন! তুমি ভক্তিতাবে নত হুইয়! ক্ৃতাগীলিপুটে এই শিবপ্রিয়! 
চুর্গাকে স্তর কর। ইনি মঙ্গলময়ী, ইনি মঙ্গলদাত্রী, ইনি মঞজল হইছে 

উত্ত,ত, ইনি মঙ্গলাকর এবং ইনিই মন্গলেশ্বরী। ১২। 
পূর্বকালে ভগবান ব্রদ্ষ। যে শিবাস্তোত্র প্রেরণ করেন, শৃলপাঁণি সেই 

স্তোত্র প্রভাবেই তয়ঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন |১৩। 

বস নারদ ! ভগবান্ নারায়ণ ভার্গৰবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করির। অবিলম্বে সৌভাগ্য প্রদ লম্মীনিবাসে গমন ঝরিলেন-| ভিন্দি 
প্রস্থান করিলে পর পরশুরাম শ্রীছরি ম্মরণ করিয়। সর্ঝাবিঘ্ুবিমাশন, ধর্ম, 

অর্থঃকাম ৪ মোক্ষ এই চতুর্ধর্গ ফলনিদান নারায়ণ দত্ত স্তেোত্রে শিবানীকে 
স্তব করিতে প্রস্তুত হইলেন 1১৪ । ১৪। 

প্রথমতঃ তিনি কল্পুষনাশন গঙ্জোদকে তান করিয়া! ক্কভাগ্রলিপুটে 
সক্তিতাবে ভক্কবৎমল গুঁকদেবকে প্রণাম পূর্বক খেত বজ্র ও ধোত 



৪৬৮ 'ব্রক্ষবৈবর্কপুরাণমূ। | ৪৫শ অ 

আঁচম্য নতথ মুর্ঘ1 তাং ভক্ভি.নস্রাতকন্ধরঃ। 

পুলকাঞ্চিত সর্বান্দশ্চানন্দাঙ্ঞ সমন্থিতঃ। ১৭। 
পরশুরাম উবাচ। 

রীকুঞ্ণস্য চ গোলোকে পরিপুর্ণতমস্য চ। 

আবিভূতা বিগ্রহত: পুরা সৃষটযন্মখস্য চ। ১৮| 

সুর্ধ্য কোটি প্রভাযুক্ত! বন্ত্রীলঙ্কার ভূষিত । 

বি শুদ্ধাৎ শুাধান! দস্মিতা সুমনোহরা | ১৯। 

নব বেটেবন ম্পন্তা সিন্দার বিন্দু শোভিত । 

ললিত৷ কবরী ভার মালতী মাল্য মণ্ডিতৎ 1২৭ ॥ 

আছে! নির্বচনীয়াং ত্বং চা্বা মূর্তি বিভ্রতীং |. 

মোক্ষপ্রদ। মুমুক্ষাণীৎ মহুদ্ধিষে। বিবধি? স্বয়ং | ২১ ॥. 

লুমোহ ক্ষণমাত্রেণ দৃ্ঠী ত্বাং সর্ব মোহিনীৎ। 

বালে সতভূয় সহসা সন্মিতা ধাবিত পুরা। ২২ ॥ 

পো পপিপাশ্পসসশ্পাপাা সা ৬০৪
৯ 

উত্তরীয় পরিধান করিলেন । তৎপরে আচমন করিয়। অবনতমন্তে দেবী 

দুর্গাকে প্রথম করিবামা এ তার
 সর্ধাজ পুলকে পরিপূর্ণ হুল; তাহার 

নয়নযুগল ছইতে আনন্দাশ্র আবিরল বিগলিত হুইত
েলীগিল।১৬। ১৭) 

তম পরশুরাম বলিতে লাগিলেন, মাতঃ | ছুর্গে ! পুর্বে পরিপূর্ণ- 

তম গোলোক নাথশ্রীরু্ণ স্থপ্টিকার্ষো সযুদ্যত হইলে তুমি প্রথমেই 

ভাঙার শরীর হইতে অস্ভ,ত হইয়াছ, তুমি বস্মে ও অলঙ্কারে 'বিভভুষিত 

হুইয়া কোটি নুর্ধোর প্রতাধারগ করিয়াছ | বিশেষতঃ অগ্নির ন্যার 

সমুজ্ল পউবন্ত্র পাঁরধান করিয়। হ্বাস্যাননে কি মনোহর মূর্ভিই 

হইয়াছে! তোমারশরীরে নবযেধবন, এবং ভালে জিন্দর বিন্দু নিয়তই 

পরিষ্উ রহ্ছিয়ছে? আছ।! মালতি মালাদামে মণ্ডিত হয়! তোমার 

কবরীবন্ধান কি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । ১৮। ১৯ | ২০। 

.আছ। ভৌমার মনেবহারিণী মূর্তি কি অনির্কচনীয় । তুমি মুমুক্ষু- 

দিখবের মৌক্ষদাতী এবং দ্য়ং মহাবিষুর বিখাঁত্রী , তোমায় দর্শন করিলে 



৪৫শ অ গণপত্তিখণ্ডয়। ৪৬৯ 

সস্ভিঃ খ্যাতা তেন রাধা মুল প্রক্কতিরীস্থরী। 
কষ স্তাং সহসাহ্বায় বীর্যযাধানঞ্চকরাহ। ২৩॥ 
ততো ভিস্বৎ মহদযজ্ঞে ততে] ভূতে মহাবিরাট্ | 
যদ্যৈব লোম কুপেধু ব্রহ্মাপ্ডান্যখিলানি চ। ২৪ ॥ 
তত শৃজার ক্রমে গৈব তৃশ্নিঃশ্বাসে। বভূবহ। 
ম নিঃশ্বাসে মহাবায়ুঃ স বিরাড় বিশ্ব ধারকঃ। ২৫ ॥ 
তব ঘর্ম জলে নৈব পুলা ব বিশ্ব গোলোকৎ। 
স বিরাঁড়ুবিশ্ব নিলয়োর্্জল রাশির্বভূবহ। ২৬॥ 
তত স্তং পঞ্চধা ভূয় পঞ্চমুর্তিশ্চ বিভ্রতী। 

ণাধিষ্ঠাত্রী যা মুর্ভিঃ কুষস্ত পরমাত্মনঃ। 
কষ প্রাগাধিকাং রাধাৎ তাৎ বদস্তি পুরা'বিদঃ। ২৭ ॥ 

ক্ষণমাত্রে সকলেই মৃধ্ধ হয়। বালে ! তুমি পুরা পূর্বে সম্তত হুইবামাত্র 
ধাৰিত! -স্ুইয়াছিন্ল বলিয়| সাঁধুব্ক্তিরা তোমাকে রাপা নাম প্রদান 
করিয়াছে । তুমি মূল এক্তি, তুমি ঈশ্বরী | তৎকালে শ্রীরুঞ্ণ তোমাকে 
আহ্বান করিয়া সহ্ছস1 বীর্ধযাধান করেন । সেই বীর্ধা হইতে যে ডিম্ব 

উদ্পর হয়, সেই ডিম্ব হুইতেই মহাবিরাটের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
মেই মছাবিরাটের প্রতি লোৌম কৃপে ব্রদ্ষা্ড সকল বিরাজ 
করিতেছে ২১1 ২২ ২৩। ২৪॥ 

শ্রীরুষ্ণের স্কিত শৃষ্ীর দময়ে তুমি যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর, সেই 

নিশ্বাসই মহাবায়ুক্লুপ পরিণত হইয়াছে | এবং সেই বাযুন্ূপী মহাবিরাঁট 

হইতে বিশ্বাবিপ্নত হইতেছে । সেই সময়ে তৌমার শরীর হইতে যে ঘর 

জল বিনির্গত হয়, সেই জলে, বিশ্বগোলক প্রা্িত হুইয়! যায় | বিশ্বের 
আধারভূুত নেই মঙ্াবিরাটই জলরাশিরূপে পরিণত হইয়াছে ।২৫। ২৬। 

তৎপরে তুমি পঁঁচতাগে বিতক্ত হুইয়। পাঁ।চৃর্তি ধারণ করিয়া । 
তম্মধো যে মূর্তি পরমাত্মা গ্রীক্ষষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী, পুরাভত্ববিৎ 
পণ্ডিতের সেই ূর্তিকে কষ প্রাণ। রাঁধ! বলিয়! নির্দেশ করিয়। থাকেন ২৭ 
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বেদাধিষ্ঠ্রী যা মুর্তি ফেদশান্্র গ্রচ্রপি। 
তাং সাবিত্রীং শুদ্ধরূপাং প্রবদ্তি মনীধিণঃ। ২৮ ॥ 
এম্বরধযাধিষ্ঠাত্বী মুর্তিঃ শান্তিশ্ শাস্তরূপিণী। 
লন্মমীৎ বদস্তি অন্ত স্তাং শুদ্ধাৎ সত স্বরূপিণীং। ২৯॥ 
রাগাথিষ্ঠাত্রী ঘা দেবী শুক্র মুর্তিঃ তাং প্রন্থুঃ। 
সরম্বতীং তাং শাস্তজ্বাৎ শান্্রজ্ঞাঃ প্রবদত্ত্যছো । ৩০ ॥ 

ুদ্ধিরবরবিদ্যা সর্বশক্তি ধঁ মুর্তিরধি দেবতা । ' 
সর্বমজগলদাং সস্তে। বন্দন্তি সর্বমঙ্গলাং | ৩১ ॥ 
মর্ধমঙ্গল মঙ্গল্য] সর্বমজল রূপিণী। 
সর্বমজল বীজন্ শিবন্ত মন্দরেধধুন1 | ৩২ & 
শিবে শিব! শ্বরূপা ত্বৎ লন্মমী নারায়খাস্তিকে। 
সরস্বতী চ সাবিত্রীর্কেদসূ ব্র্ধণঃ প্রিয়া। ৩৩ ॥ 

পি 

তেম[র যেমূর্তি বেদের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ যাহ! ছইতে বেদশান্ত্ 
প্রশ্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই মৃত্তিকে অতি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়া 
কাত্তন করিয়৷ থাকেন। ২৮। ৃ 

তোমার যে শান্তময়ী শান্তি স্বরূপিণী মুর্তি এম্বর্ধোর অধিষ্ঠাত্রী, পণ্ডিত- 

গণ শুদ্ধসন্তব্দরূপিণী সেই মূর্ভিকে লক্ষীনামে নির্দেশ করিয়। থাকেন।২৯। 
তোমার যে শ্বেতময়ী মূর্তি বাকের অধিষ্ঠাত্রী, যাহ হুইতে সাধু দকল 

সমুপর হন, শান্ত্রজ্ঞ সাধু ব্যক্তিরা দেই ঘূর্তিকে সরদ্বতী নামে কীর্তন 
করিয়। থাকেন। ৩*। 

তোমার যে মূর্তি বুন্ধিল্ঘরূপ, বিদ্যশ্যরূপ, সর্বশক্কিদ্বরূপ, ও সর্ধ্বদের 
স্বরূপ, সাধু ব্যক্তিরা সর্বমজল এদ দেই মৃদ্তিকে সর্ধমক্গলা বলির! 
কজন করিয়। থাকেন 1 ৩১। 

তোমার যে মূর্তি সকলের মজ্জলময়ী নকলের মঙ্গলম্রূপিণী সকলের 
মঙ্জলাকর, এক্ষণে তুমি সেই সর্বমজলারপে ভুতপতি শিবের মন্দিরে 
বিরাজ করিতেছ। ৩২। | 
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ঙ রি রা ঃ 

সক গণগপতিধগ্ডম | এ ৪8৭১ ৪৫শা অ | 
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রাধা রাঁমেশ্বরস্ৈব পরিপুর্ণতমসয চ। : 
পরমানন্দ রূপম্য পরমানন্দ রূপিণী | ৩৪ ॥ 
তুৎ কলাংশা২শকলয়। দেবানামপিযোধিতহ | ৩৫ ॥ 

তৃদ্িদ্যাযোধিতঃ সর্ব স্ৎ সর্ব্ব বীজ রূপিনী। 

ছায়া নুর্যাস্য চত্্রস্য রোহিণী সর্বব মোহিনী । ৩৬ & 
শচী শত্রদ্য কামস্য কাযিনী রত্বিরীশ্বরী। 
বরুণানী জলেশস্য বায়োস্ত্রী প্রাণ বল্পভ1। ৩৭1 
বহ্ছেঃ প্রিয়ায়। স্বাহ! চ কুবেরস্য চ সুন্দরী । 
যমস্যচ স্ুশীলাচ নৈথতস্য চ কৈটভী। ৩৮ ॥ 

ঈশানস্য শশিকলা শতরূপা! মনো ঃপ্রিয়। | 
দেবহৃতীকর্দমম্য বশিশ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী। ৩৯ ॥ 
অদ্দিতি দেবমাতাষ। যুদ্রাগস্ত্য মুনেঃ প্রিয়] । 
অহল্যা গৌতমস্যাপি সর্ব্বাধারা বন্ধুন্ধরা | ৪০ | 
গল্গা চ তুলসী চাঁপি পৃথিব্যাং যা সরিদ্বরা। 
এভাঃ সর্ব্বাশ্চ যা অন্যাঃ সর্ব স্বৎ কলয়াস্িকে। ৪১॥ 

মাত: ! তুমি শিবের নিকট শিবানীরূপে, নারায়ণের নিকট লক্ষমীন্লপে, 
বন্বার নিকট সরম্মতী গু বেদ প্রসবিনী সাবিত্রীরূপে এবংপরমানন্দ স্বরূপ 
পরিপুর্ণতম রাসেশ্বর শ্রীকষ্জের নিকট রাধারূপে বিরাজ করিয়া 
থাক। ৩৩ ৩৪॥ 

হর্গে! তোমার অংশের অ শ হইতে যে সকল রমণীরতু সমুৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহার! সকলেই দেবান্গনা। সমস্ত যোষাই তোমার অংশ 
স্বরূপ | তুমি সকলের বাজ ন্মরূপিণী। তুমি সুর্ষোর ছায়।, চজ্রের 
মনোছারিণী রোন্ছিণী। ইন্দ্রের শচী, কন্দর্পের কামিনী রতিজলেশ বকণের 
বকণাঁনী,পবনের প্রাণবল্লত। প্তী, অগ্নিরস্ত্ী স্বাসথা,কুবেরের জুন্দরী, ঘমের 
সুশীল।' নৈখতের কৈটভী, ঈশামের শশিকলা, মুর শতরূপা, কর্দীমের 
দেবনৃতী, বশিষ্ঠের অকন্ধতী, কশ্যপের অদিতি, অগন্তোর মু গৌত- 



৪৭২ ্রঙ্মাবৈবর্তপুরাণমথ ৪৫শ 

গৃহ লক্ষী গৃহে নৃণাৎ রাজলঙ্মীশ্চ রাজ সু। 
তপস্থিনাং তপস্যা ত্বং গায়ত্রী ব্রাঙ্ষণম্য চ| ৪২ ॥ 
সভাং সত্ব স্বরূপাত্বমসতাং কলহান্করা। 
জ্যোতি রূপা নিগুণস্য শক্তি স্্ং সগুণস্য চ। ৪৩॥ 
সুর্য্যে প্রভা স্বরূপ তং দ্বাহিক। চ হুতাশনে। 

জলেশৈত্য স্বরূপাঁচ শোভ। রূপা নিশাঁকরে । 8৪ ॥ 
ত্বং ভূমে! গন্ধ রূপা ৯ আকাশে শব্দ রূপিণী। 
ক্ষুৎপিপাসাদয় ত্ৃপ্চ জীবিনাং সর্ব শক্তয়ঃ| ৪৫ ॥ 
সর্ব বীজ শ্বরূপা ত্বং সংসারে দার রূপিণী। 
স্মৃতি ধা চবুদ্ধিরর্বাজ্ঞানশকতি বির্বগশ্চিতাং। ৪৬ ॥ 
ক্লষ্ণেন বিদ্যা য] দত্তা সর্ববজ্ঞান প্রস্থঃ শুভ । 

শুলিনে কৃপয়। সাত্বং যতো মৃত্যুঞ্জীয়ঃ শিবঃ| ৪৭ ॥ 

মের অহুল্যা এবং নকলের আদারতৃতা। বনুন্ধর1, গঙ্গ, তুলসী, পৃথিবী 

স্থিত যাবতীয় নদী গ অন্যানা সমস্ত অঙ্গন! তোমার অংশ কইতে সমু" 

পন্ন হইয়াছে । ৩1৩৬1 ৩৭ | ৩৮1 ৩৯। ৪০1 ৪১ ॥ 

মাঁতঃ! তুমি মানবগণের গৃছ লগ্মমী, তুমি রাঁজগণের রাঁজলক্ষমী, 

তুমি তপস্থিগণের তপস্যা, তুমি ব্র্গার গ্রাযত্রী, তুমি সাঁধুজনের সত্ত্ব 

ত্বরূপা', তুমি অসাধুগণের কলছের অঙ্ক,র রূপা অর্থাৎ তমোগুণ স্বরূপা, 

তুমি নিগুণের জোতিঃ এবং তুমিই সগুণের শক্তি ন্বরূপা | ৪২ ॥ ৪৩॥ 

মাতঃ! তুমি শৃর্ষোের প্রা, হুনাশনের দীহিকা, জলের শৈত্য, 

নিশাকরের শোভা, ভূমির গন্ধ, আকাশের শব্দঃ এবং তুমিই জীবগণের 

ক্ষুধ| পিপাসাঁদি এবং সর্ধ প্রকার শক্তি স্বরূপ | 8৪। ৪৫॥ 

তুমি সকলের বীজ ম্বরূপ, তুমি সংসারের সার ক্যরূপিণী, তুমি 

পণ্ডিতগণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞান ন্বরূপিণী | ৪৬। 

হর্গে! ভগবান শ্রীরু্চ কৃপা পূর্বক শৃলীকে যে সর্ধজ্ঞানাকর শুভ- 

করী বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই বিনা! এবং সেই বিদ্যা 
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সৃ্টি পালন সংহার শ্ুয় জিরিধাস্ড যা . - 
ব্রহ্ম বিষ্। মকেপাননং স। তের নয়োস্তে। ৪৮ ৪ 
মধু কৈটভ ভীত্যাচ স্তো ধাতা প্রকম্পিতঃ। 
্বত্বা মুমোচ যাঁৎ দেগীং ভাৎ মুর্ঘ। প্রণমাম্যহং | ৪৯। 
মধুকৈটভয়োযুদ্ধে জানভাষে বিজুর শ্বরীৎ া 
বভূব শক্তিযাদ্ স্তন তাং দুলা প্রপসাম্যহং | ৫* ॥ 
ত্রিপুরস্য মহা যুদ্ে সরথে পন্ষিতে শিবে। 
যাৎ তুষ্ট, বু$ জুরাঃ সর্দ্বে তাং দু্ধাৎ প্রণমবম্যহৎ 1-৫১ 
বিষ্ণনা বৃষ রূপেণ স্বয়ং শম্ভু ঃ লম্ুদ্খিতঃ | 
জঘান ত্রিপুরং.স্তত্বা তাং রম প্রণনাব্যসহং। ৫২। 
যদাজ্ঞয়। বাতিবাতঃ কূর্যযস্তপন্ভি সম্ততৎ | 

প্রভাবে ভূতভাবন্ন শ্রিব মৃত্যু্ীম নাম ধারণ করিয়াছেন । ৪৭ ॥ 
তুমি ব্রন্মার ল্য্টিশ কি. তুমি বিষুর পালনশক্তি এবং. তুমিই মছ্ছে- 

শ্বরের নংস্থারশাক্তি | ছে.ত্রিবিধশক্কি জরপেণি ! তোমাকে নমস্কার | ৪৮ এ 

বিধাতা ভীষণ দৈত্য মধুকেটতের ভয়ে ভীত কম্পান্বিতকলেবর হইলে 
তোমাকে স্তব করিয়া! তীছার দেই তয়মোচন হয়, অতএর ছে হুর্গে! আমি 
অবনত মস্তকে তোমাকে এণিপান্ত করি | ৪৯-॥ ১». ৬ 

মধুকৈটভের যুদ্ধ উপশ্থিত-চইলে, সেই জগক্রাত। নারায়ণ তোমাকে, 
দ্তব করিয়াই ভাহাদিগের বিনাশে সমর্থ হইযাছিলেন, অত এব হে ছুর্গে! 

আমি তোমাকে সাফ্টান্ে প্রধীম করি 1৫০1 . | 

পূর্বে ত্রিপুরধজুর যুদ্ধসময়ে শঙ্কর রথ সহ্িত নিপতিত হইলে দেবগণ 

মন্ব?ভীত হুইয়। তোঁমীকোই স্ভৰ কগিয়াছিলেন, বত এব হে দুর্গে আমি 

তোমাকে প্রগাঁম করি | ৫১। 
তৎ্পরে বিষু বৃঘন্ূপ ধারণ করিলে মন্দের তোমাকে হব করিয়। 

সেই রষে আরোহণ করিয়। ত্রিপুরক্ধে সংছার করেল) অতএব ছে হর্শে! 

তোমাকে প্রণাঁম কি! ৫২1 " 

৬০ 
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ব্ষভীক্ঞো দহত্যগ্রি-স্তাৎ দুর্ঘাং ্ রণমাম্যহ | ৫৩। 
যদাঞ্য়। চ কালন্চ শঙ্বদ, ভ্রমতি বেগতঃ। 
সৃতুযুশ্চরতি জন্তেঠঘে "তাং দুর্গ প্রণমাম্যহং। ৫3| 
অ্টা সৃজতি সৃষ্িঞচ পাতা! পাতি যদদাজ্ঞয়া! 
হর্ভ। সংহরেহ কালে তাং দুর্ধাহ প্রণমাম]হং। ৫৫। 

জ্যোতিঃ স্বরূপো ভগবান্ জ্ীকফে। নিগু ণঃ স্বয়ং | - 

ফা বিনা নশল্তশচসৃততিং কর্তৃং নদামি তাং। ৫৬ 
রক্ষ রক্ষ জগন্মাত রপরাধং ক্ষমস্থ মে।- . 
শিশৃনামপরাধেন তাং্চ মাতা ন কুপ্যতি | ৫৭1 

তুযুক্তা! পশু রামশ্চ প্রণম্য তা রুরোদহ। 
তুষটী দুর্গা সস্তূ মেণ চাভয়ঞ্চ বরং দদে|।.৫৮। 

মাতঃ! তোমারহই আজ্ঞক্রমে 'পবনদের চতুর্দিকে সঞ্চবণ, হূর্ধাদের 

ইতস্তত: তাপ প্রদান, প্েবেজ্দ্র যথ। সময়ে বান্িবর্ষণ, এবং অনল দহন 

কার্ধা সম্পাদন করিতেছেন, অতঞব তোমাকে প্রণমে করি । ৫ ৩। 

মাঁতঃ!। তোঁমারই জন্ুমতিক্রমে কাল নিরন্তর বেগে পরিভ্রনণ এবং 

মৃত্যু এণিপুপ্রের বিনাশ সাধন করিতেছেন ; অভঞঙব ছে দুর্গে! আমি 

৫তামান্র প্রণাম করি। ৫৪1 
জগৎশ্রম্ট। যে জগৎ স্হক্ন, এবং জগহপাঁতা! যে জগংপালন, এবং 

ভগ সংহর্ভী যে যথাকালে-জ্গংসংহীর করিতেছেন, সে কেবল তো মায়ই 

আড্াত্রমে হইতেছে *অতএব হে হুর্গে! আমি তোমায় এ্রণাম করি ।৫৫। 

তেজঃন্যঘরূপ-যে ভগবান্ শ্রকূষঃ স্বয়ং নিগুণ, তিনি৪'তোমার সাছাযা 

ভিন্ন কখন কখনও বিশ্ববিধান করিতে মমর্থ নছেন। অতএব কে ছুত্গ! 

. আমি তোমার ছরণে প্রণিপাত করি। ৫৬।, 

ছে জগন্াতঃ ! "সামায় রক্ষাকর" রক্ষাকর। আমার. অপরাধ ক্ষমাকর। 

আপনি পর্যচালোচন! করিয়া! €দখুন, শিশুর! স্তর অপরাধ করিও 

মার্তা কখন৪ তাছাদিগের প্রতি কুপিত হম ন!। ৫৭। 
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অমরো ড ভব হে পুত বৎস সুস্থিয়তাং ত্রজ। 

সর্ব গ্রসাদাত সর্ব জয়োস্ত তব তন্ততং | ৫৯ |: 
সর্বাত্মরাত্ব। ভগবাৎ স্তুষ্টোধস্তব সম্ততং হরিঃ। 
ভক্তির্বতু তে কষে শিবদে চ শিবে গুরো|। ৬০ ॥ 
ইউদেবে গুরো যস্ত ভক্তি 9বতি শাশ্বতী। 
তং হস্ত নহি শক্তাম্চ রষ্টাম্চ সর্ব দেবতা 1:৬১ 3 
শ্রীকষংস্য চ.ভক্ত সং শিষ্যশ্চ শঙ্করস্যা চ। 

গুরুপত্বীৎ স্তোঠসি যন্মাৎু কন্তাৎ হস্ত মিহেশ্বরঃ | ৬২ ॥ 
অহো ন রুষ্ণ ভক্তান্ামশুভং বিদ্যতে কৃচিতু। 

অন্য দেবেধু যে ভক্ত ন ভক্তা-বা নিরক্ক, শাঃ। ৬৩॥ 
চন্্রম! বলবাহ স্তৃষ্টো যেষাং ভাগ্যবতাৎ , ভূগে |. 
তেষাং তারাগণা রুঝটাঃ কিং কুর্ববন্তি চ দু্বলাঃ | ৬৪ ॥ 

বৎস নারদ ! পরশুর।ম এইরূপে সব ও হুর্গাত্কে প্রণাম কর্িয়। রোদন 

করিতে লাগিলেন । অমনি দুর্গা, পরম পরিতুষ্ট ও শশব্যস্ত হথইয়! তাঙ্থাকে 

অভয়, পদাঁন পুর্ধক এই বলিয়া বর প্রদান* করিলেন যে, « হে পুত্র! 
ছে বহুস! তুমি অমর হও, তোঁষার উদ্বেগের প্রয়োজন নাই। মহাদেবের 
এসাদে তুমি সর্ধত্র বিজরী হও :-্্ান্তর্ধাসী ভগবান ভ্ীক্রি শিরান্তর 
তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন শ্রীরুষ্ণে এবং শাস্তিদীতা গুকদেব সদাশিবে 
তোমার অআচল। তত্তি হউক” । ৫৮। ৫৯। ৬১। 

যাহার ই্টদেবের প্রতি অচল ভক্তি থাকে, সমস্ত দেবতার! কট হুইলৈ 
তাহার বিনাশ সাধনে সমর্থ ছন্ না! | ফলতঃ তুমি যখন ত্রীকুষ্ের একান্ত 

ভক্ত, শঙ্করের প্রিয়শিষা এবং গুকপত্তিকে স্তব করিতেছ,ভখন এই জগতে 

তোমায় ণিনাশ করে কাহার সাধ্য ?। ৬১। ৬২। 

আর কৃষ্তভক্ত জনগণের কুরাঁপি কোন বিপদই থাকে না, য4ছারা 
অন্যান্য দেবগণের একাঙ ভক্ত হয়,:তাহার| “ভক্ত বলিয়া ই" গণ্য নঙ্ছে 

এবং তাঁহারা কখনই নিরাপদ হইতে পারে না। ৬৩1 . 
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যন্ত তু; সতভায়াখেলারফেধো মহান সুখী । 
ত্ত কিং ব। করিষান্তি ঠা ভূঁত্যান্ত দুর্বালাঃ। ৬৫ ॥ 
ইত্যুত্। পার্বতী তুষ্টী দত রামং শুভাশিষং। 
জগামান্তঃ পুরং তৃর্ণং হয়ি শবে বড়্ুবহ। ৬৬। 
কাণ্ শাখোজ্ত স্তোত্রঞ্ পূজা কালে চ ঘঃ গঠেৎ। 
যা কালে চ গ্রার্ বাষ্চিতার্থং লভেহ গ্রুবং | ৬৭। 
ুভ্রার্থী লভতে পু্রং বন্যার্থী কন্যকাং লভেঙ। 
বিদ্যার্থী লভগ্তে বিদ্যাং প্রজার্থ াপ্ল,য়াৎ প্রজাং। 

ভ্রউ রাজেো। লভেন্্রীজ্যং ধমনফ্ট! ধনহ লভেহ | ৬৮॥ 
যন্ত রুফটো গুরুর্দোবে রাজা বা ৰান্ধবোইথবা। 

সস পপ 

যে সকল ভাগালখন জনগণের গ্রাতি বলবান্ চজ্জমা, পরিতুষ্ট থাকেন, 

ছর্বল তারাগণ অসন্ভউ হুইয়। তাহাদিগের কি অনিষ্ট সাধন করিতে 
পারিবে? নরদেৰ যাছার প্রতি প্রমন্ত্র থাকেন, সে ব্যক্তি, পরমনুখী 

তাহার আর সংশয নাই | কারণ রাজ! পরিভুষট হইলে হীনবল ভৃত্যগণ 
কউ ইয়া কি করিতে পারে.? | ৬৪ । ৬৫। | 

বম নারদ! পার্ষভী পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুহ্ট ছইয়! এই- 
রূপে নখনাধিধ বচন বিন্যাস ও তীহহ৮ শুভাশীর্বাদ গ্রদান করিয়। সত্তর 

অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন-চএদিকেও তৎকালে তথায় উচ্চৈস্থরে হুরি- 
ধ্বনি ছইতে লাগিল । ৬৬। 

ঘে বাজি পৃজাকালে, যাত্রাকালে ও প্রতিদিন প্রাডঃকালে এই কাণথু" 

শাখোক্ত-্তোত্র পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তাহার বাষ্থিভ ফললাভ কয়া 
থাকে ভাঙার আর সংশয় নাই | ৬৭। 

এই স্তোত্র প্রভাবে পুল্তার্ঘা ব্য্তি' পু, কনযাীবাতি কন্য।, বিদ্যার্থা 

বাক্কি বিদ্যা! বং প্রজার্ধ ব্যক্তি গ্রজালা ফরিয়। খীঁকেম | এমন কি 
রাঁজাস্রট হইলেও পুনরায় রাজলাত এবং ধনক্ষায় হইলেউ.গুমরায় 

ধমলাভ হইয়! থাকে তাছাতে কিছুমাও সন্দেহ, লাইি। ৬৮। 



৪৫-অ . গপপতিগুঘ। .. পধর্ধ- 

তন্য তুষ্টম্চ বরদঃ স্তোজরাজ; প্রলাদতঃ | ৬৯। 
দসগাপ্রস্তোছি সপশ্চ শক্ত গ্রস্তো ভয়ানকঃ |: 
ব্যাধিগ্রস্তো ভবেন্ম ্তঃ স্তোত্র স্মরণ মান্জতঃ। ৭০) 
রাজদ্বারে শ্মশানে চ কারাগারে চ বন্ধনে । 
জলরাশেন নিমগ্শ্চ মুক্তো ভবতি সোততঃ। ৭১॥ 
স্বামিভেদে পুণশ্রছেদে মি্রভেদে চ দারুণে। 

ভ্তোত্ স্মরণ মাত্রেণ বাঞ্চিভার্থং লভেও বং | ৭২ ॥ 
কৃত! হবিধ্যৎ বর্ষ স্তোম্বরাজং শৃণোতি যা! । 
ভক্তাযা দুর্ধাঞ্চ সংপুজ্য মহাবন্ধ্যা প্রস্থুয়তে | ৭৩ ॥ 
লভতে ন। দ্দিব্য পুভ্তং জ্ঞানিনং চির জীবিনৎ |... 

অসৌভাগ্যা চ সৌভাগ্যং ধণ্মীস শ্রবণাললভে্। ৭৪ ॥ 
নবমাঁসং কাকবন্ধ্যা মৃতবশসা চ ভভ্ভিভঃ। 
স্তোত্ররাজং যা শৃণোতি সা পুন্্রং লভতে গঞ্রুবং । ৭৫ ॥ 

গুকশ্দেবই হউন, রাজাই হউন, আর বাদ্ধবস্ট হউন, যে কেন কষ্ট 

হউন, এই স্তবরাঁজ প্রসাদে তীহাদিগের রোষ বিগত ছয়, গ্রভাীতঃ 
ভাহার৷ পরিতুষ্ হইয়। অভীষ ফল প্রদান করিয়! থাকেন । ৬৯। 

এই স্তোত্ত ম্মরণ করিবামাত্র দক্গ গ্রন্তের দন্যুতয়, সর্পগ্রস্তের' সর্পভয় 
শত্র গ্রন্তের ভীষণ শক্রতয় এব: বাধি এ্রত্তের ব্যাধিতয় বিদুরিত হয় । ৭০ 

কি রাজদ্বার, কি শ্াশীন ভুমি,কি কারাবন্ধন, কি সাগর নিমজ্জন, 

কোন প্রকার বিপদ পরাতব করিতে পারে দা । নিদাকণ স্বামি বিচ্ছেদ, 

পুঁজ বিচ্ছেদ ও বন্ধু বিচ্ছেদ বিগত,হয়। এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ তাহার 
করমু্টিমধ্ নৃতা করিতে থাকে, তাঙ্বার আর সংশয় নাই । ৭১। ৭২ । 

এমন কি যদি কোন রমণী এক বর্ষকাল হ্বিষ্যান্ন ভোজন এবং ভক্তি 

পূর্বক এই স্তবরাঁজ শ্রবণ করতঃ ছূর্গী পূজা! করেন) তাছাহুইলে তিনি 

মহ্থাবন্ধ্য। হইলেগু তার ক্রোড় দেশ নবকুমমরে আলোকি হয় । সেই 

পুত্রের সুদীর্ধয জীবন জ্ঞানালোকে প্রতিভাত হুইতে থাঁকে। হশ্যাল 
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কন্যা মাতা পুক্রহীমা পঞ্চমাসং ৃথ্োতি যা] . 
' ঘটে সংপুজা দুর্গা: সাপুভ্রং লদ্ভতে প্র) ৭৬ ॥ 

উিরীব্ক্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্থাদে গণপত্ি 
থণ্ডে দর্গান্তোত্রং নাম পঞ্চচত্বারিংশতৃমোধ্ধযায়ঃ। 

পর্যান্ত শ্রব করিলে, সেখতগাহীনা কামিনী সেতাগ্য লাভ করে | 

ক কবন্ধ্য! বা মৃতবৎ স।+ রমণী ভক্তি: পূর্বক নয়মান কাল শ্রবণ করিলে, 
নিশ্চয়ই পুক্লাভ হয়। যদি কোন পুত্রঙ্ীন! কন্যাবতী কামিনী ভক্তি 

পূর্বক পঞ্চঃম।স কাল ঘটে দুর্গ পুঁজ! করিয়া! এই স্তবরাঁজ শ্রবণ করেন |. 
তিনি নিশ্চয়ই পুত্র এসবিনী হইয়। থাকেন | ৭৩। ৭৪। 4৫1 ৭৬। 

ইডি ঈবষবর্ত মঙাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ স্বাদে গণপতি খণ্ডে. 

ছুর্গ স্তোত্র কথন নাম পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 
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ষটচতারি”শোহধ্যায়ঃ।. 

নারায়ণ উবাচ। 

তব দুর্গাং পশু রামো। হর্ষ বিহ্বল মীনস:| 
হরিণোক্তেন স্তোত্রেণ প্রতুষ্টাব গণেশ্বরং | ১. 

পুজাঞ্চকার ভক্তযাচ নৈবেদৈরে বি্বিখৈরপি। 

ধুপ দীপৈশ্চ গন্ধেষ্চ পুষ্পৈষ্চ তুলসীং বিনা। ২ ॥". 
সংপুজ্য ভ্রাতরং ভক্ত সরামঃ শঙ্করাজয়া। 

গুদুপত্তীৎ গুরুৎ নত্তা গমনং কর্ত মুদ্যতঃ। ৩॥ 
নারদ উবাচ। 

পুজাং ভগবতম্চক্রে রামো৷ গণগতে ধদ]। 

নৈবেদ্যে বিিবিধৈঃ পু্ৈ স্তুলমীঞ্চ বিনা কথং। ৪। 
তুলসী সর্ব পৃষ্পানাংমান্যা ধনাণ মনোহর | 

কৰং পুজাৎ সারভূতাৎ ন গৃহ্ছাতি গণেশ্বরঃ। ৫॥ 

নারায়ণ কঙ্ছিলেন। বংস নারদ ! এইরূপে দুর্গার স্তব করিবার গর 

পরঙুরাঁমের চিত্ত হর্ষন।গরে নিমগ্ন হইল, অনন্তর তিনি জীহরি নির্দদট 

স্তোন্র.পাঠ করিয়] গ্থপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন | তিনি ভক্তি 

 পুর্বক ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে গণপ- 

তিকে পূজা করিলেন কিন্ত তুলনীর সমন্ধ মাত্র রহিল ন1। তার্গাৰ 

শন্করের আজ্ঞান্ু নারে এইরূপে তক্তিভাবে ভ্রোত। গণপতিকে পুজা করিয়া 

পরে গুকপত়ী ও গুকদৈব শঙ্করকে প্রণাম রর তথ গমনের 

উপক্রম করিলেন : ১1২ ৩। , 

নারদ কন্িলেন, ভগবন্! ভৃগুরুলোস্তব গরশুরাম যখন পুষ্প রঃ 

দাদি বিবিধ উপচাঁরে গণগতিকে পু! করেন; তখন তুলসী সম্পর্ক 

বর্জিত করিলেন কেন? তুলমী সমস্ত পু্পমধো ধনা, মানা ও মলোক্ছর | 



৪৮০ বক্ষ ৰৈবর্তপুরাণম। .৪৬পা-ক। 

মারায়ণ উবাচ। 
শৃণু নারদ বক্ষেহ₹ মিতিহাসং পুৰ্বাতনং। 

বর্ম কপ্পন্, বৃত্বাত্তং নিগুঢ় মনোহর |৬॥ 

. একদা! তুলসী দেবী প্রসন্ন নবযৌবন1| 
তীর্থ ভ্রমন্তী তপষা নারায়ণ পরায়ণা। ৭1 
দদর্শ গল্সাতীরে সা গণেশং ফৌবনান্থিত; | 
অতীব সুন্দর শুদ্ধং সম্মিতং পীভ রাসমং | ৮। 

 চন্দনোক্ষিভ সর্ব্গৎ রতু ভূয়ণ ভূষিতং | 

ধ্যায়ন্তং কৃষ পাদাজং জন্মমৃত্যুজরাপহং | ৯ ॥ 

জিত্েক্িয়াণাৎ প্রবরৎ ষোগীক্দ্রাণাং গুরোগুকুং | 

অরূপহার্্যং নিষ্কামৎ সকামা। তমুবাচহ। ১৭ ॥ 
তুলম্াবাচ। 

অয়ে কিং ধ্যায়মে.দেব শান্ত রূপ গজানন। 

কথৎ লম্বোদরে। দেহে গজব, কথং তব । ১১॥ 

কিন্তু গণপতিরই বা সেই পুষ্প প্রধান তুলমী রহিত পুজ! গ্রহণ করিবার 

কারণ কি?। ৪8 &। 

নারায়ণ কন্ধিলেন, দেনর্ষে নারদ ! সেই পুরাকাঁল ব্রক্ষকণ্পের অতি 

নিগুঢ় মনোহর বত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 

একদা নবযেবন সম্পন্ন! নারায়ণ পরায়ণ। দেবী তুলনী তপশ্চরণ পএসছে 

মানাতীর্৫থ পর্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, যুবাপুকষ পীতান্বরধারী 

গ্ণপতি হানা বদনে ভাগীরতীতীর্রে উপবেশন করিয়। জন্ম জর] মৃত্য 

রহিত শ্রীরুষ্ণপাদপদ্ম ধান করিতেছেন | ১।৭1৮1৯।. | 

সে নিষ্ধাম মূর্তি দর্শন করিলে কাহারও চিত্তচা্থলোযের কারণ নাই; 

তথাপি দেবী তুলসী কামশরে নিপীড়িত হয়! সেই জিতেজ্রিয় গ্রীধান 

ঘেশীক্দ্গ্ক গণপতিকে কহিলেন, অয়ে ! শান্তঘূর্তে ! দেব গজানন ! ক্ষি 

ধ্যান করিতেছ? তুমি এরূপ লক্বোৌদর হইলে কেন? তোমার গজানন 



৪৬শ অ গ্রণপত্তিখগুযু। ৪৮১. 

একদস্তঃ কথ বড়, বদ! মৃষ্যচ কাঁরণং | 

ত্যজ ধ্যানং মহাতাগ্ন সারংকাজ উপদ্থিতঃ। ১২ ॥ 
ইত্যুত্বা তুলসী দেবী প্রজহাস পুনঃ পুনঃ। 
পর! চেতবি দগ্ধ সা কাম যাণৈ? জুদ্দারূগৈঃ। ১৩। 
গণেশস্য প্রধানাঙ্গে দত্ব। কিঞ্জ্জলং মুনে। 
জঘান তর্জন্যগ্রেণ গিম্পন্দং কষ মানসং। ১৪ ॥ 
বভূব ধ্যান ভন্গশ্চ তম্য নারদ চেভমৎ। 

দুঃখঞ্চ ধ্যান ভেদেন লদ্বিচ্ছেদ্দোহি শোকদঃ। ১৫ ॥ 
ধ্যানং ত্যন্তা হরি সত্ব! দদর্শ কামিনীং পুরঃ। 
নব যৌবন সম্পন্নাৎ সক্সিতাং কাম পী়িতভাং । ১৬ ॥ 
লন্বোদ্ররশ্চ তাং দৃ়া পরং বিময় পূর্ব্বকং | 
উবাচ সম্মিতঃ শাস্তঃ শান্তা কামাতুরাৎ ব্ী। ১৭। 

হুইবাঁর কারণ কি? তোমার কুণ্তীর বদনের আর একটী দন্ত কোথায়? 

মহা ভাঁগ? মংপ্রতি সায়ংকাল উপস্থিত, ধ্যান পরিত্যাগ কর। যা! 

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাছার কারখ বল। ১০।১১|১২। 

দেবী তুলদী এই কথ! বলিক্ক। বারঘ্ার উচ্চৈঃগ্ৰরে হাম্য করিতে লাখি- 

লেন। কিন্ত নিদাঁকণ কন্দর্পশরে তাহার অন্তদর্ণহ হইতে লাগিল । অব- 

শেষে তিনি সেই কুঞ্চচিস্তায় নিষগ্ন অস্পন্দ কলেবর গণনায়কের উত্তমান্ধে 

কিধিঃৎ জলপ্রোক্ষণ করিয়া তর্জলীদ্বার। তীর মস্তক বিঘষ্টন করিতে 

লাগিলেন | ১৩। ১৪৪ 
নুতর।হ গণেশের ধ্যান ভঙ্গে তাহার মনস্তাঁগের পরিষীমা রহিল 

না। ফলডঃ সাধুসঙ্গ বিচ্ছেদ হইলে কাহার ন! চিত্ত দুয়মান হয়? ।১৫। 
ধ্যানত্জ হওয়াতে তিনি ভরি ল্মরর্ণ করতঃ নয়নদ্ব় উদ্দীলিত করিয়। 

দেখিলেন, সম্মুখে নবযোবন জন্পন্না কাঁার্ডা এ এক কাষিনী হাস্য বদনে 
অবস্থান করিতেছে ॥১৬। 

দর্শন মাত্র শান্তন্বভীব ছিতেক্দিয় লম্বোদর ছাঁস্ট বাদনে সবিষরে সেই 
৬১ 



৪৮২ ্রঙ্ষবৈবর্তপুরাঁণয।... . ৪৬শঅ 

গণেশ্বর উবাচ। 
কা ত্বুং বসে কম্য কন্যে মাতর্্মাৎ ভ্ূহি কিং শুভে। 
পাঁপদোহশুভদঃ শশব দ্ধযানভঙ্গ স্তপন্থিনাংৎ। ১৮ ॥ 

কষ্ঃ করোতু কল্যাণং হস্ত বিস্বং কপাঁনিধিঃ। 

সন্ধ্যানভঙ্গজোদোষে! নাশ ভবতু তে শুভে। ১৯॥ 
গণেশ বচনং স্রত্বা তমুবাচ স্মরাতুরা। | 
সন্মিতং স কটাক্ষঞ্চ দেবং মধুরয়া গিরা। ২০। 

_. তুলক্্যবাচ। 
ধর্মাতুজস্য কন্যাহ মণ্রেঢ়াচ তপস্থিনী। 
তপন্ত। মে স্বামিনোর্থহ ত্বং স্বামী ভব মে প্রভো। ২১ 
তুলসী বচনং অত্বা গণেশঃ শ্রীহরিং রয় । 
তামুবাচ মহ। প্রাজ্ঞ প্রীজ্ঞীৎ মধুরয়া গিরা। ২২॥ 

গণেশ উবাচ। ্ 
হে মাত নাস্তি মে বাঞ্ণ ঘোরে দার পরিগ্রহে। 

কামাতুর] কামিনীকে কহিলেন, বল! তুমি কে? কাহার নন্দিনী? মাতঃ! 

তুমিকি কারণেই বা এস্থলে উপস্থিত হইয়া সত্বর বাক্ত কর। কারণ 
তপন্থীদ্িগের তগোযোগ ভঙ্গ নান! বিয্ব ও মান। অনিষ্টের উদয় 

হুইয়। থাকে । কৃপানিধি কৃষ্ণ তোমার বিশ্ব দুর ও কল্যাণ সাধন ককন, 

শুভে ! আমার এই ধ্যানভঙ্গ জনিত কোন অপরাধ যেন তোমার শরী- 

রকে ম্পর্শ ন1 করে। ১৭ | ১৮। ১৯। 

তখন ল্মরাতৃর। দেবী তুলসী গণেশের বচন শ্রবণে ছান্য বদনে কটাক্ষ 
বিক্ষেপ করিতে করিতে মধুময় বাকো.সীহ্াকে সঘ্বোধন করিয়। কহিলেন, 
প্রভে! | আমি ধর্ম পুন নরনারায়ণ খনি কন্যা! । আমি এই যেখবনবস্থায় 
প্তিকামমায় তগশ্চরণ করিতেছি। এক্ষণে রর আপনি আমার তর্তী! 
ছউন /২০। হ১। 

গ্রজ্ঞাবান গণেশ্বর তুলসীর বচন শ্রবণে শ্রীছরি শ্মরণ করিয়া মধুর 

8888 ০৬6 



৪৬শ-অ গণপৃতিখওম। ৪৮৩ 

 দাঁর গ্রহোহি দুঃখায় ন স্খাঁয় কদাচন | ২৩.॥ 

হরি ভক্তের্ব্যবায়শ্চ-তপস্য। নাশ হেতুকঃ। 

যোক্ষদ্বার কপাঁটঞ্চ ভব বন্ধন পাশকঃ। ২৪ ॥ 

গর্ভবাম করঃ শশ্বৎ তত্জ্ঞান নিকৃত্তন2। 

ংশয়ানাং সমারস্তো দুস্ত্যাজ্যো বুষভৈরপি। ২৫। 

গেছোহং করণানাঞ্চ সর্ধর মায়! করগুকঃ | .. 

জাহমানাং সমুহশ্চ দৌঁধাণাঞ্চ বিশেষতঃ ২৬ ॥ 

নিবর্তম্ব মহাভাগে পশ্যান্যং কীমুকৎ পতিং | 

কামুকে নৈবকামুক্য। সঙ্গমে গুগবান্ তবে | ২৭॥ 

ইত্যেবং বচনৎ শ্রুত্বা কোপাতৃং সা শশাপহ। 

দারগ্রহ স্তে ভবিতা সা সাধ্ধীতি গণেশ্বরং | ২৮ ॥ 

বাক্যে সেই প্রজ্ঞাবভীকে কহিলেন, ছে মাঁতঃ 1 এই বিপদ সঙ্ক,ল দার" 

পরিগ্রাহ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বাঁসন1] নাই। ফলতঃ দারপরি এছ 

কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়া থাকে কোন কালেই ইহাতে কিছুমাত্র 

দুখোদয় নাই। প্রতাতঃ এই পরিণয়ব্যাপাঁর হরিতক্তির অন্তরায় তপ- 

স্যর নাশক, মোক্ষদ্বারের কপাট এবং অংসার বন্ধনের রজ্জরম্বরূপ 

ইহাতে বারম্বার গর্ভ(বান জনিত যন্ত্রণ! ভোগ করিতে জয়, তত্রজ্ঞানের 

এসন্গ মীত্র থাকে না, এমন কি মহা মহোপাধ্যায়গণও চিরকাল সংদার 

দ্োল্/য় দোলায়মান হইতে থাকেন । এই দারপরি গ্রহ মূর্তিমান অহু- 

স্কারের আব।ন গৃহ, মায়ামোহের একমাত্র আধার এবং যাৰদীয় হঠ 

কারিত। ও দোষের আকর স্বরূপ । ২২ ।২৩। ২৪। ২৫। ২৬। 

অতএব হে মহাভাগে ! তুমি উপচ্ছিত সহ্তল্প পরিত্যাগ করিয়! অনা- 

তম কামুকপতির অন্বেষণ কর । ফলত: কায়ুক ব্যক্তি নাহুইলে কাযুকীর 

সহিত সমাগম সুখকর হয় না। ২৭। 

দেবী তুলসী গণেশ্বরের বচন শ্রবণ করিয়া! রোধভরে তীহাকে শাপ 

প্রদান পূর্বক কহিলেন, গণপতে ! তুমি যখন আমায় অবজ্ঞা করিলে, 

তখন আমি বলতেছি, নিশ্চয়ই তোমীয় দারপরি গ্রহ করিতে হুইবে। ২৮। 
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ইত্যাকর্ণ্য সুর শ্রেষ্ঠ স্তাং শশাপ শিধাঞ্জীজঃ। 
দেব তুমন্গুরগ্রন্তা ভবিষ্যতি মন সংশয়ঃ। ২৯ ॥ 
তপশ্ছাম্মহতাৎ শাপাছক্ষ ত্বং ভৰিতেতি চ। 
মহা তপস্বীতুযুক্তব বিররাষ চ নারদ । ৩৯ ॥ 
শাপং শ্রত্বাতু তুলসী প্ররুয়োদ পুনঃ পুনঃ। 
তুষ্টাবচ সুরশরেষ্ঠং স প্রসন্্ উবাচ ভাং। ৩১॥ 

গণেম্বর উবাট। 
পুষ্সীণাং সারভূতা ত্বং ভবিষ্যসি মনোরমে | 
কলাংশেন মহাভাশৈ হশ্বয়ং নারায়ণ প্রিগ্না। ৩২॥ 
প্রিয়। ত্বং সর্ধব দেবানাং প্রীরুধঃস্ত বিশেষতঃ । 

পূজা বিমুভ্তিদ। নৃণাং মম ত্যাজ্যাচ সর্বদা । ৩৩ ॥ 
ইতৃত্বা তাং সুর শ্রেক্ঠো জগাম তপসে পুনঃ। 
হইরেরারাধনং ব্যগ্রে। বদদরী সম্ির্িৎ যো । ৩৪ | 
জগাঁম তৃলসীদেবী হাদয়েন বিদুয়ত]। 

তুলসী এইরূপ কহিলে, দেবা গ্রগণ্য শিবনন্দন গণেশও ভুলনীকে এই 
শাপ প্রদান করিলেন যে, “ দেবি! তোমাকে অনুর হস্তে নিপতিত এবহ 

তৎ্পরে কোন মহাজলের শাপে বক্ষে পরিণত হইতে হইবে, তাহার 

আর সংশয় নাই”। মহাতপ1 গণেশ এই বলিয়া মেধনাবস্সম্বন 
করিলেন । ২৯ ৩০। 

শাপ শ্রবণে দেবী তুলমীবারম্বার রোদন এবং গণপতিকে অনেক. 

অন্ুনঘ বিনয় করিভে লাগিলেন । অনন্তর গণনায়ক প্রসন্ন হুইয়। কছি- 

লেন, মনোরনে ! তুমি পুষ্প মধ্যে সর্ব প্রধান এবং অংশে অবভীর্ণ হুইয়! 
নারায়ণের প্রিয়তমা হুইৰে। তুমি সমস্ত দেবতার, বিশেষতঃ শক্কষ্ের 
অভীব আদরিণী হইবে । মানবণণ তোমার অচ্চ নায় মুক্তিলাভ করিবে; 
(কন্ত ভূমি অদ্যাবধি অনন্তকাল নানার পরিত্যাজ্য হইলে । ৩১।৩২। ৩৩। 

সুরশ্রেক্ঠ গণেশ এই কথ। বলিয়। শ্রীহরির আরাধনায় বিশেষ ব্যগ্র 
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নিরাহী'রা তপশ্চক্রে পুফরে লক্ষ বর্ষকং | ৩৫ ॥ 
পশ্চান্মনীন্্র শাপেন গণেশম্যচ নারদ | 
সা প্রিয়া শঙ্খচড়ত্ত বব স্ুচিরং মুদে। ৩৬1 
ততঃ শঙ্কর শুলেন সংমমারা জুরেশ্বরং। 
সা! কলাংশেম বৃক্ষতৃৎ স্বয়ং নারায়ণ শরিয়া | ৩৭ ॥ 

কথিতশ্চেতিহাসন্তে শ্ুতো ধর্মমমুখাহু পুরা । 
মোক্ষপ্রদশ্ঠ সারশ্চ পুরাণেন প্রকীর্তিভঃ। ৩৮ ॥ 
পণু'রামো মহাভাগে! জগাম তপসে ধনং । 
প্রণম্য শঙ্করহ দুর্াং সংপুজাচ গণেশ্বরং | ৩৯ ॥ 
পুজিতো বন্দিতঃ সর্ধৈঃ জরেজ্া মুনি পু বৈঃ। 
পার্বতী শিব সাঘ্রিধ্যে তত্রতন্থ। গণেশ্বরঃ। ৪০1 
ইদ্ং গণপতেঃ খণ্ডং যঃ শৃণোতি সমীহিতঃ| 
নি রীরোর হারার 
হুইয়। পুনর্বার তপশ্চরণার্থ রদরী সন্ধানে গমন করিলেন । এদিকে 
দেবী ভুল লীও হুঃখিত চিত্তে পুষ্ছরে বামন করিয়া! তথায় অনাহারে লক্ষ 
ৰংসর পর্যন্ত তপস্যা! করিতে লাগিলেন। ৩৪। ৬৫। 

মুনিবর নারদ | তত্পরে তুলনী, যোগীন্দ্র গধনায়কের শাপ প্রভাবে 
বন্তকাল দিতিতনয় শঙ্খচুড়ের পত্বী হুইয়। রহিলেন। অনস্তর লেই অসু- 
রপত়ি শঙ্খচুড় দেবদেব শঙ্করের শূলে প্রাণত্যাগ করিলে দেবী তুলনীও 
বক্ষত্বলাত করিয়া! পরে নারায়ণের [প্রয়তম। ছইলেন। ৩৬ ৩৭। 

২স! আমি পূর্বে ধর্মমুখে যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়)ছিলাম, তাহ। 
এই কীর্ভন করিলাম। ইহ! অতি উৎকৃষ্ট ও মোক্ষ এদ) এবং ইহা পুরা- 
৭েও কীর্ভিত হুইয়ছে। ৩৮। 

অনন্তর মহা ভাগ পরশুরাম, শঙ্কর, দেবী দুর্গা ও গণেশ্বরকে অচ্চ'ন। ও 

প্রণিপাত করিয়। তপশ্চরণার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। এদিকে গণপিও 
দেবেন্দ্র ও মুনীজ্গণ কর্তৃক পুজ্জিত ও বদ্দিত হইয়া! ভব ভবানী সন্নিখানেই 

অবস্থান কাঁরতে লাশিলেন। ৩৯। ৪৩ 
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সরাজস্ুুয় যক্ত্স্ত ফলমাপ্োতি নিশ্চিতৎ | ৪১ ॥ 

অপুভ্রে! লভতে পুভ্রৎ জ্ীগণেশ প্ররাদতঃ। 

ধীরং বীরঞ্চ ধনিনং গুণিনং চির জীবিনং। ৪২ 
বশন্বনং পুজ্িণঞ্চ বিদ্বাংসৎ সুকবীশ্বরং | 
জিতেক্দ্রিয়াণাং প্রবরৎ দাতার অর্ধ সম্পদাৎ। ৪৩॥ 
ন্মুপবিত্রৎ সদাঁগরং প্রশংস্যৎ বৈষ্বংৎ লভেত। 
অহিংঘকং দয়ালু তত্বজ্ঞান বিশারদং | ৪৪ ॥ 

ভক্ত্য। গণেশং সংপুঞ্ বন্্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।| 

অনত্বা গণপতেঃ খণ্ডং মহাবন্ধায। প্রস্থুয়তে । ৫৫ ॥ 

মৃতবত্মা কাকবন্ধ্য। ব্রহ্মন্ পুক্রৎ লভেঙ ঞ্ুবৎ 

য) দুষিত দৃষিতায়। মাচ শুদ্ধা লভেঙ সুতং। ৪৬॥ 
সংপূর্ণ ব্রহ্ম বৈবর্তীৎ অত্বা যল্লভতে ফলং। 
ত২ফলং লভতে মর্ত্যঃ শ্রুত্বেদৎ খণ্ড মুত্তমৎ | ৪৭ ॥ 

শত এ সপ এ লো 

বংসনারদ!  থ্িনি মমাহিভপচত্তে এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করেন, 

তিনি নিশ্চয়ই র।জন্যয় যজ্জের ফললাভে সমর্থ হন | এই গণপতি খণ্ড 

শ্রবণে অপুত্র ব্যক্তি গণেশের পরনাদবলে বীর, ধীর প্রকুতি, ধনবান্, 

গুনবান্, দীর্ঘজীবী, যশন্বী পুক্রবান্, বিদ্বান, সুকৰি, জিতেক্ত্রিয় প্রধান, 

সম্পদ দাঁত, অতি পবিত্র, সদাচার নিরত, সকলের প্রশংসনীয়, 
বিষুভক্ত। অভিংনক, দয়লু ও তত্জ্ঞান বিশারদ প্ুত্রলাভ করিতে 

গারেন। ৪১। ৪২1 9৩। ৪৪ ॥ 

এমন কি মস্থাবন্ধ]9 যদি ভক্তি পূর্বক বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা 

গশেশ্বরকে পুজ! করাইয়া এই গণপতি খঞ্ড শ্রবণ করেন, তাঁহাহইলে 
অনাষ।সে সুপুক্র প্রনবে সমর্থ হন। মৃঠবৎস! ও কাকবন্ধ্যাও সুপুল্ 

লাভ করেন, তাহার আর সন্দেছ নাই৷ অধিক কি দুষিত রমণীরাও শুদ্ধি 

লা করিয়া অদূধিত উৎরুণ্ট পুল্রলাভ করিয়া! থাকেন । ৪৫। ৪৬। 

এই ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ আ'গ্ে।পান্ত শ্রবণ করিয়া যে ফল লাভ হয়, এক 

৮ সি সস শা ্প্প্পীিপিস্সপ পি পিস পাপ পপ্পাসশশ পিসি 
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বান্ক ত্বাডু মনমি শৃণোতি পরমাস্থিতঃ। 
তদ্মৈ দ্দাতি সর্বে্ং নুরশ্রেষ্ঠো গণেশ্বরঃ| 8৮1 
শ্রত্ব! গণপতেঃ খণ্ড বিদ্বনাশায় যত্ুতঃ। 

বর্ণ যজ্ঞোপবীতর্চ। শ্বেত ছত্বাশ্ব মাল্যকং | ৪৯। 
্রদীয়তে বাঁচায় স্বস্তিকং তিল লড্ডুকং। 
পরিপক্ক ফলানোব দেশকালোভ্ভবানি চ। ৫৪॥ 

" ইতি শ্রীবক্ষবৈবর্থে মহাপুরাথে নারায়ণ নারদ সম্বাদে গণপাত 

খণ্ডে যট্টত্বারিংশতমোইধ্যায়ঃ। 
সপ শা সটান 

মাত্র অতুত্রু্ট এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করিলেও মেই ফল লাত হইয়া 

থাকে তাহার কিছু মীত্র সংশয় নাই। 8৭ 

যিনি একান্তমনে ভক্তি সন্ছকারে এই গণগতি খণ্ড শ্রবণ করেন। 

সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ্বর ঠাহাকেই সর্ধ প্রকার অভিলাষ প্রদান করেন। ৪৮। 

বিঘ্র বিনাশের নিমিত্ত যত্বু পূর্বক এই গণপতি খণ্ড শ্রবণ করিলে 

পাঠক ব্রাঙ্মণকে হ্বর্ণ যজ্ছোপকীত, শ্বেতচ্ছ্ত্র, অশ্ব, মলা, স্বস্তিক, তিল- 

লডূড়ক এবং দেশোচিত ৪ কালেচিত পরিপক ফল সকল প্রদান কর! 
নর্জতোভাবে কর্তব্য | ৪৯1 ৫%। 

ইতি প্রীত্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাঁণে নারায়ণ নারদ ম্বাদে গণপতি খণ্ডে 

যটচত্বারিংগত্তম অধ্যায় সম্প্ণ। 

ইতি গণপতিখণ্ড মমাপ্তং 










